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Magyar nyelv és irodalom 
 

Az 5–8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb 

évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése, újabb 

olvasási stratégiák megismerése és alkalmazása. A szövegalkotás folyamatának megfigyelése, 

gyakorlása, különböző, a kommunikációs helyzetnek megfelelő szóhasználatú és jelentésű 

szövegtípusokban történő fogalmazás. Az elsajátított írástechnika, helyesírás gyakorlása, 

továbbfejlesztése. 

 A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az 

egyéni ismeretszerzés módjainak, technikáinak előkészítése, gyakoroltatása, a kritikus, 

problémamegoldó és a fogalmi gondolkodás fejlesztése. 

 A magyar nyelv és irodalom tantárgy fontos célja, hogy a tanulók olyan önálló 

gondolkodású fiatalokká váljanak, akik erkölcsi kérdésekben képesek önálló ítéletalkotásra. A 

demokráciára nevelésben és a nemzeti öntudat kialakulásában is kitüntetett szerepet kapnak a 

magyar irodalom jelentős, nemzeti sorskérdéseket végiggondoló alkotásai. A családi élettel 

kapcsolatban a harmonikus együttélést, az egymás iránt felelősséggel tartozó magatartást 

tekintsék követendőnek. Fontos szerepet kap a magyar nyelv és irodalom kerettantervben a 

környezet- és médiatudatos magatartás kialakítása, a manipuláció hatásmechanizmusainak 

megismerése, a manipulációval szembeni védekezés. A testi-lelki egészség, a jó önismeret az 

egész életre meghatározó jelentőségű, ezért ezeken a területeken is fontos szerepe van a magyar 

nyelv és irodalom tantárgynak.  

Az anyanyelvi nevelés területén kiemelt feladat a diákok meglévő gyakorlati nyelvi tudására 

építve – a nyelvet használó nézőpontjából kiindulva – a nyelvnek mint működő, változó 

rendszernek a megtapasztalása, megfigyeltetése. E tapasztalatokra építve néhány alapvető 

rendszerszerűség bemutatása, összefüggésének felismerése, megnevezése. 

 Az 5–8. évfolyam irodalom kerettanterve azzal a kettős célkitűzéssel készült, hogy a 

klasszikus értékeket benntartsa az iskolai munkában, ugyanakkor a frissebb, mai, kortárs 

művekre is ráirányítsa a figyelmet. Minden tematikus egységben megnevezi a kulcsfogalmakat, 

ugyanakkor az évfolyampárok végén egy-egy önálló fogalomhasználati egységet is tartalmaz, 

amelynek fogalmai egyéni megoldásokkal, szabadon vezethetők be az évfolyampárok 

bármelyik szakaszán, ezáltal az itt meghatározott fogalmak tanítását nem egy-egy 

meghatározott irodalmi mű esetében kell feltétlenül megtanítani, hanem a két évfolyamos 

szakasz több tematikai egységénél is szóba kerülhetnek.  

 A tematikai egységeknek megvan a maguk lineáris logikája, de ennek követése 

egyáltalán nem kötelező, ez a linearitás nem jelent előírt sorrendet. Sorrendjük azonban 

mégiscsak ésszerű megfontolásokat takar. Ebben a lehetséges és átvehető, de nem előírt 

sorrendiségben a mesékkel indul a felső tagozatos irodalom: a mesékkel, amelyek visszautalnak 

az alsó tagozatra, s amelyek egyben középpontba állítják az irodalom örök kulcselemét, a 

fantáziát is, hiszen ez nemcsak a mesékben van jelen, hanem bizonyos értelemben minden 

műalkotásban, sőt minden emberi alkotásban is. A mesék egy része népmese, így szóba kerül a 

folklór is, és ennek kapcsán a népdalok. A tantervi folytatás azután egyre inkább közelít a reális 

világhoz, miközben a fantázia továbbra sem tűnik el az irodalommal való ismerkedésből. Egyre 

táguló körökben vethetnek a diákok irodalmi pillantást életük mind szélesebb horizontjaira: 

előbb a családra, később a szülőföldre, majd az iskola, a gyerektársadalom örök világára. A 

térben táguló körbepillantás azután időben is tágul: az irodalmon keresztül is visszatekinthet a 

tanuló történelmi hagyományainkra és múltunkra, nemcsak a történelemórán.  
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 A múlt és a jelen, a tanuló kisvilága és a nagyvilág irodalmi témái mellett szüntelenül 

jelen vannak a tantervben a kortárs világ, a jelenkori élet, a mindannyiunkat körülvevő 

társadalom emberi problémáit feltáró művek is. Ezek révén a tanterv hangsúlyozott üzenetként 

fogalmazza meg, aminek mind nyilvánvalóbbá kell válnia a tanulók számára is: az irodalom 

nem statikus és a múltból itt maradt létező, hanem élő és organikus valóság.  

A magyar nyelv és irodalom tantárgy az anyanyelvi kulcskompetencia fejlesztésében 

játszik döntő szerepet, ezen kívül jelentősen hozzájárulhat a digitális, a szociális és állampolgári, 

az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség elnevezésű kulcskompetenciák 

fejlesztéséhez is. A hatékony, önálló tanulás készségeinek-képességeinek fejlesztése szintén 

kitüntetett szerepet kap a magyarórákon. 

 A magyar nyelv és irodalom 5–8. évfolyamra vonatkozó kerettantervének szerkezete a 

következő: először a magyar nyelv 5–6. évfolyamra vonatkozó tematikai egységeit közöljük, 

utána következnek az 5–6. évfolyam irodalomra vonatkozó tematikai egységei. A két 

évfolyamra vonatkozó elvárt eredmények magyar nyelv és irodalomból egy, közös táblázatban 

következnek. A 7–8. évfolyam hasonló szerkezetben követi az első két évfolyamot. A magyar 

nyelv tantervben adunk évfolyamokra bontott tematikai- és óraszám ajánlást, mely nem 

kötelező. Irodalom esetében csak két évfolyamra szóló beosztást alkalmaztunk. 

 

 

5–6. évfolyam  

 

A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges 

kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása. A 

tanulók hallott és írott szövegalkotási és szövegértési kompetenciának fejlesztése a kognitív 

folyamatok, az életkori sajátosságok és az egyéni képességek figyelembevételével. A nyelvről 

szerzett tapasztalati (élményalapú) és tárgyi ismeretek mélyítése, bővítése.  

Az 56. évfolyamon a tanulók már jól olvasnak, viszonylag hosszabb szövegeket is rövid 

idő alatt meg tudnak ismerni. A kerettanterv irodalomtanítási részének ez a szakasza úgy tekint 

erre a fejlesztési periódusra, mint amely már lehetőséget ad az irodalom jelenségének mélyebb 

megértésére. Nemcsak a kultúra hordozójának tekinti az irodalmat, és nemcsak a 

kommunikáció egyik változatának, hanem olyan tevékenységnek, amelyben egy-egy alkotón 

keresztül voltaképpen az emberiség a megszólaló, s a műalkotásban nem tesz mást ez a cselekvő 

alany, mint hogy önmaga számára fogalmazza meg legfőbb dilemmáit és az azokra adható 

lehetséges válaszokat. Ennek megfelelően a János vitéz és a Toldi, a mesék és a mondák, az 

első közösen megismert terjedelmesebb regények kapcsán ez a kerettantervi rész a nagy emberi 

kérdésfeltevésekkel való ismerkedés helyének is tekinti az irodalomórát. Ennek előfeltétele a 

tanterv, az iskola és a nevelő részéről, hogy vegye figyelembe a tanuló életkorából fakadó 

absztrakciós szintjét, és korlátozza önmagát és kérdésfelvetéseit ennek megfelelően. 

Ugyanennek másik előfeltétele a tanuló részéről, hogy legyen partner azoknak a képességeknek 

a kialakításában, amelyek az effajta irodalomértéshez elengedhetetlenek. Ennek megfelelően 

56. évfolyamon számos képességszintet el kell érni. Beszédkészség szempontjából az 56. 

évfolyamon a tanuló beszéde fejlődjön tovább a megfelelő artikuláció, szókincs és 

nyelvhelyesség szempontjából. A hallott szövegről legyen képes rövid szóbeli összefoglalást 

adni. Megszólalásaiban magyarórán és azon kívül is alkalmazkodjék a hallgatósághoz és a 

beszédhelyzethez. Olvasás szempontjából legyen képes érzékelni a szövegek műfaji 

különbségeit. Legyen képes néhány mondatos vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazására 

az olvasottakról. Szövegalkotás szempontjából legyen képes rövidebb szövegek alkotására, 

személyes és olvasmányélmények megfogalmazására. Tanulási képesség szempontjából jó, ha 

a tanuló képes különböző vázlatok felhasználására különböző témájú, műfajú szövegek 

megértésére, megfogalmazására. Szövegértés szempontjából szükséges a globális, 
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információkereső, értelmező és reflektáló olvasás, továbbá tartalommondás; a cím és a szöveg 

kapcsolatának magyarázatása; a címadás. Irodalomismeret szempontjából a tanuló ebben a 

szakaszban megfigyeli a költői nyelv néhány sajátosságát, a műfajok némelyikét, a 

szerkezetiség némely megnyilvánulásait, a téma és hangulat változatait, a szereplő, az 

elbeszélő, a lírai én kérdésköreinek némely aspektusát, továbbá a tantervben számára előírt 

fogalmakat. Erkölcsi ítélőképesség szempontjából megismerkedik a tetszésnyilvánítás 

árnyaltabb nyelvi formáival, a különböző kultúrák és eltérő vélemények tiszteletben tartásának 

fontosságával. 

Az évfolyamok tematikai egységei elsősorban fejlesztési célok és követelmények; 

sorrendjük változtatható és koherens rendszerbe építhető (különösen a lírai alkotások 

egységeinek esetében), pl. tisztán műfaji vagy tematikus felépítésű tananyagba. (Az első két 

témakör az alapvető irodalomelméleti fogalmakat – műnem, műfaj, vers, verselés, kép, alakzat 

stb. – tartalmazza, így ezek helye kötött. Az alapfogalmak bevezetésüktől kezdve ismertek és 

használandók.)  

Az irodalom történetiségének bevezetése még kerülendő. A korosztály olvasási, 

szövegértési készségszintje nem teszi sem szükségessé, sem lehetővé a régi magyar irodalmi 

szövegek elemzését. A két évfolyam legfontosabb fejlesztési célja a készségek szintre hozása, 

majd folyamatos fejlesztésük (a 8 éven keresztül tartó képzési folyamat alapozó szakaszaként).  

 

Magyar nyelv és irodalom 5-6. évfolyam 

Heti óraszám 5. évfolyamon  

Heti óraszám: 4 Éves óraszám (36 hét): 144 

Heti óraszám 6. évfolyamon 

Heti óraszám: 6 Éves óraszám (36 hét): 216 

 

  



Cecei Általános Iskola  Pedagógiai Program III. rész 

  

7 
 

 

 

Magyar nyelv 5. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, 

törekvés az érthető, kifejező beszédre.  

Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő 

követése, a kommunikációs partner szóbeli közlésének megértése.  

Az alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák ismerete és 

alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak elfogadása, hogy a kulturált nyelvhasználatra való törekvés 

önmagunk és környezetünk megbecsülését is jelzi. 

A hallásértés fejlesztése (pl. dramatikus játékkal, szövegmondással, 

interaktív olvasásértéssel). 

A kommunikációs helyzetnek megfelelő helyes beszédlégzés, 

hangképzés, hangsúlyozás, tempó és szünettartás kialakulásának 

segítése: pl. beszédgyakorlatokkal, dramatikus játékkal, hangos 

szövegmondással. 

Törekvés a különböző beszédhelyzetekben a jól formált, a 

kommunikációs célt közvetítő beszéd alkottatására.  

A kifejező kommunikáció, a megfelelő szókincs alkalmaztatása 

személyes beszámolóban, történetmeséléskor, személyek jellemzésekor.  

A kiejtés, a szöveg és a nem nyelvi jelek közötti összhang 

kialakulásának fejlesztése.  

A kommunikációs folyamat alapvető tényezőinek tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hallásértés fejlesztése analitikus és evaluációs gyakorlatokkal. 

Különböző hallott szövegek, információk megértése, rövid 

összefoglaló reprodukálása. 

Aktív részvétel különféle kommunikációs helyzetekben. 

Alkalmazkodás a beszédhelyzethez, a kommunikációs célhoz. A 

közlési szándéknak megfelelő szókincs, kiejtés (hangsúly, tempó, 

hangerő stb.), valamint nem nyelvi jelek alkalmazása.  

Különböző, a kommunikációs célnak, a kommunikációs helyzet: tér, 

idő és résztvevői szerepeknek megfelelő beszédhelyzetek 

létrehozása szerepjátékkal, drámapedagógiai gyakorlatokkal. 

Mindennapi kommunikációs szituációk különféle helyzetekben 

történő gyakorlása: kapcsolatfelvétel, kérdés, kérés, beszélgetés.  

Felnőttek és gyermekek kommunikációjának különbözőségei, 

kommunikációs (illem)szabályok (férfiak és nők, felnőttek és 

gyermekek, gyermekek és gyermekek) között. 

Tanult szövegek szöveghű és kifejező tolmácsolása.  

A kommunikációs helyzet; tér, idő és résztvevői szerepek 

(kontextus), valamint a beszédpartner közlésének, viselkedésnek 

megfigyelése, értelmezése. 

Dráma és tánc: 

kommunikációs 

kapcsolatteremtés, 

szituációk, 

helyzetgyakorlatok. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális kommunikáció. 

 

Természetismeret: az 

ember megismerése, 

érzékszervek.  

 

Erkölcstan: önismeret, a 

személyes kapcsolatok, 

a beszélgetés 

jelentősége. 
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A kommunikáció teljes folyamatának megfigyelése, a 

következtetések nyomán alaptényezőinek megnevezése egy-egy 

példa elemzésével. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Beszédhelyzet, arcjáték, gesztus, testtartás, távolság, külső, a 

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

kapcsolat; a beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, 

szünet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

A tanult olvasási stratégiák adekvát alkalmazása olvasás előtt, alatt és 

után. A tanult különböző típusú és műfajú szövegek felismerése és 

megértése. A szöveg információinak és gondolatainak a tanuló életkora 

szerint elvárható értelmezése és értékelése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak elfogadása, hogy az értő olvasásra törekvés elősegítője a további 

tanulmányoknak, az információszerzésnek, a világban való 

eligazodásnak. 

A szövegfeldolgozás általános sémájának tudatosítása változó 

szövegeken.  

Az olvasási technika fejlesztése különféle folyamatos és nem 

folyamatos szövegeken többféle szövegértési eljárással. A szöveghez 

tartozó kép és szöveg közötti összefüggés felismertetése, egyszerűbb 

ábrák, grafikonok értelmeztetése. 

Az olvasási, a szövegértési hibák felismerésének fejlesztése, és a 

megfelelő javítási stratégia megismertetése, alkalmazásának elősegítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különféle szövegek néma és a szöveg üzenetének megfelelő hangos 

olvasása.  

Olvasási, szövegértési stratégiák alkalmazása, gyakorlása és bővítése 

különböző témájú és típusú nyomtatott és elektronikus szövegeken. 

Tájékozódás, információkeresés (betűrend, tartalomjegyzék, utalók 

használatával) a különféle dokumentumtípusokban (könyv, folyóirat, 

AV és online dokumentum), korosztálynak szóló kézikönyvekben 

(szótár, lexikon), ismeretterjesztő forrásokban. 

Az ismert szövegfeldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes 

tudás aktiválása stb.) alkalmazása, illetve újabb stratégiákkal való 

bővítése (szintézis, szelektív olvasás).  

A szövegértés folyamatának megfigyelése, a szöveg megértésének 

követése, monitorizálása. A hibás olvasási, szövegértési technika 

felismerése, a megfelelő javító stratégia megtalálása és alkalmazása. 

Az információhordozók kommunikációs funkcióinak és az olvasott 

szövegek tipológiai és műfaji különbségének megfigyelése, a szöveg 

Matematika; 

természetismeret: 

szövegértés, a 

feladatok szövegének 

értelmezése. 

 

Informatika: 

tájékozódás, 

információkeresés. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret; vizuális 

kultúra: szöveg és kép 

összefüggéseinek 

feltárása. 
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mondanivalójának saját szavakkal történő megfogalmazása. A 

szöveg szereplőinek bemutatása. A szöveg és a kép összefüggéseinek 

feltárása, értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Üzenet, szövegkép, betűrend, tartalomjegyzék. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Írás, fogalmazás 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Megfelelő, kialakult egyéni írástechnika alkalmazása. A szövegalkotás 

műveleteinek ismerete: anyaggyűjtés, címválasztás, a lényeges 

gondolatok kiválasztása, elrendezése, az időrend, a szöveg tagolása 

bekezdésekre. A tanult fogalmazási műfajokban való jártasság, 

szövegalkotás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak elfogadása, hogy a rendezett, a nyelvi normákat követő írásbeli 

nyelvhasználat az önbecsülés kifejezője is. 

Az írástechnika tempójának, esztétikai megjelenésének fejlesztése, 

javítása. Az önálló és a tanári segítséggel történő anyaggyűjtés 

módjainak fejlesztése.  

Az ismert fogalmazási műfajokban történő változatos, kreatív 

szövegalkotás támogatása. Újabb szövegalkotási eljárások 

megismertetése, alkalmazásának segítése. 

Digitális kompetencia fejlesztése: néhány internetes szövegtípus formai 

és tartalmi jellemzőinek megfigyelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kialakult egyéni írástechnika további fejlesztése. Törekvés az 

esztétikus, olvasható kézírásra.  

Az írás folyamatának megtapasztalása, folytonos ön- és 

társkorrekció.  

Anyaggyűjtés különféle nyomtatott és elektronikus forrásokból az 

írott mű elkészítéséhez.  

A vázlatkészítés szabályainak, fajtáinak megismerése; gyakorlatok a 

vázlat kifejtéséhez, kiegészítéséhez. 

Néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek 

megfigyelése. Az írott és nyomtatott szöveg formájának üzenete. 

Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelelő szókincs 

használata. 

Személyes élmények megfogalmazása különböző szöveg-

típusokban: mese, elbeszélés, leírás, jellemzés, levél.  

Szövegalkotás az internetes műfajokban: pl. e-mail, komment. 

Az írás nem nyelvi jeleinek (betűforma, -nagyság, sorköz, margó, 

távolság, színek, kiemelések stb.), a szöveg képének az írott üzeneten 

túli jelentése. A kézzel írt és a számítógépes szövegek 

különbözőségei, hasonlóságai. 

Idegen nyelv: 

udvariassági formulák, 

egyszerű üzenetek 

megfogalmazása a 

tanult idegen nyelven. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: narratív 

szövegek, 

történetmondás 

történelmi 

eseményekről, 

hősökről. 

 

Természetismeret: 

anyaggyűjtés, 

vázlatkészítés. 

 

Vizuális kultúra: a 

szöveg képe.  
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Informatika: internetes 

források adatainak 

megkeresése; 

internetes 

kapcsolattartó műfajok 

nyelvi jellemzői. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyaggyűjtés, vázlat, elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, e-mail, emotikon. 

Az írás nem nyelvi jelei: sorköz, betű, margó stb. 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírás Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 
A tanult főbb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása a 

szövegalkotásban, az írásbeli munkákban. Helyesírási kézikönyv 

használata tanári segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak elfogadása, hogy a normakövető helyesírásra törekvés az 

anyanyelvhez való kötődés kifejezője. 

A leggyakrabban előforduló, a helyesírási alapelvekre épülő helyesírási 

szabályok megismertetése, tudatosítása, azok fokozatos önálló 

alkalmazásának fejlesztése az írott kommunikációban. A szófajokhoz 

kapcsolódó legalapvetőbb és leggyakoribb helyesírási szabályok, 

normák megismertetése.  

A helyzetnek megfelelő, pontos helyesírás iránti igény kialakítása, a 

helyesírást segítő segédeszközök (helyesírási szabályzat, szótár stb.) 

önálló használatának kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, 

hagyomány elve, egyszerűsítés) megismerése főleg a hangtani és 

szófajtani ismeretek elsajátításához kapcsolódóan. A tulajdonnév 

értelemtükröztető helyesírási alapjainak megismerése. 

A megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos alkalmazása az 

írott szöveg megértése és szövegalkotási folyamatában; az önkontroll 

és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes 

helyesírásra. Hibajavítási gyakorlatok segédeszközök használatával.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; idegen 

nyelv; vizuális kultúra; 

természetismeret; 

informatika: a 

tantárgyra jellemző 

fogalmak, 

tulajdonnevek, 

földrajzi nevek, 

digitális kifejezések 

helyesírása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, 

egyszerűsítés elve), elválasztás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szavak szerkezete és jelentése Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A szavak szerkezeti elemzése egyszerűbb esetekben: szótő, toldalékok, 

összetett szavak tagjai. 

Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon értelmű szavak megfelelő 

alkalmazása a beszélt és írott szövegalkotásban;  

közmondások, szólások jelentésének értelmezése, eredeti funkciójuk 

ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Törekvés a nyelvi tudatosságra, az anyanyelv megbecsülésére. 

A szavak szerkezetének megfigyeltetése, a főbb szóelemek funkcióinak 

tapasztalati úton történő fölfedeztetése.  

Szókincsbővítés, annak megtapasztaltatása, hogy ugyanazt a tartalmat 

többféle szerkezettel, más-más szavakkal is ki lehet fejezni.  

Néhány, mindennapi metafora jelentésszerkezetének megfigyeltetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szavak szerkezete: szó, szótő, toldalékok: képző, jel, rag. 

Az ige és főnév szemantikája.  

Hangalak és jelentés kapcsolata a szavakban. A szavak jelentése és 

hangalakja közötti összefüggés megfigyelése.  

Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások jelentésének, 

szerkezetének, használati körének megfigyelése. 

A leggyakoribb mindennapi metaforák jelentésszerkezetének 

megfigyelése a beszélt és írott szövegekben.  

Egynyelvű szótárak használata, könyvtári kutatás, szójelentések 

csoportos és önálló feltárása. 

Idegen nyelv: a tanult 

idegen nyelv 

szókincse, néhány 

állandósult 

szókapcsolat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szótő, toldalék, képző, jel, rag; 

egyjelentésű szó, többjelentésű szó, rokon- és ellentétes jelentés; 

hangutánzó szó, hangulatfestő szó, állandósult szókapcsolat, közmondás, 

szólás; beszélt nyelvi metafora. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A nyelv szerkezete 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

A hangok, képzésük, kiejtésük, kapcsolódásuk.  

A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján 

toldalékos formában, mondatban és szövegben, megfelelő használatuk 

írott és beszélt szövegben.  
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Annak belátása, hogy a nyelvi tudatosság fejlesztése segíti az anyanyelv 

iránti felelősség kialakulását. 

Nyelvi tudatosság figyelemfejlesztéssel: a magyar nyelv szerkezetének 

megfigyeltetése; a hangok, a szóelemek és a szavak szintjének 

részletesebb vizsgálata.  

A kiejtés és az írás összefüggése szabályszerűségeinek megismertetése. 

Elemző képesség: a szófaji csoportok jellemző alaktani viselkedésének 

megfigyeltetése, főbb jellemzőinek megnevezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyar hangrendszer jellemezőinek tapasztalati úton történő 

megismerése. A hangok, a szóelemek és a szavak szintjének 

részletesebb vizsgálata. 

A beszédhangok hasonlóságainak és különbségeinek felfedezése, a 

képzési módok megfigyelése. 

A magyar hangok rendszere és főbb képzési jellemzőik: 

 magánhangzók, mássalhangzók; 

 magánhangzók: magas, mély; rövid, hosszú; 

 mássalhangzók: zöngés, zöngétlen. 

 

 

Idegen nyelv: a tanult 

idegen nyelv 

hangállománya, 

hangtani, szótani 

szerkezete. 

 

Természetismeret: az 

ember hangképző 

szervei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Magánhangzó, mássalhangzó; hangrend, illeszkedés, teljes hasonulás, 

részleges hasonulás, összeolvadás, rövidülés kiesés. 
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Magyar nyelv 6. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 
Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, 

törekvés az érthető, kifejező beszédre.  

Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő 

követése, a kommunikációs partner szóbeli közlésének megértése.  

Az alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák ismerete és 

alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak elfogadása, hogy a kulturált nyelvhasználatra való törekvés 

önmagunk és környezetünk megbecsülését is jelzi. 

A hallásértés fejlesztése (pl. dramatikus játékkal, szövegmondással, 

interaktív olvasásértéssel). 

A kommunikációs helyzetnek megfelelő helyes beszédlégzés, 

hangképzés, hangsúlyozás, tempó és szünettartás kialakulásának 

segítése: pl. beszédgyakorlatokkal, dramatikus játékkal, hangos 

szövegmondással. 

Törekvés a különböző beszédhelyzetekben a jól formált, a 

kommunikációs célt közvetítő beszéd alkottatására.  

A kifejező kommunikáció, a megfelelő szókincs alkalmaztatása 

személyes beszámolóban, történetmeséléskor, személyek jellemzésekor.  

A kiejtés, a szöveg és a nem nyelvi jelek közötti összhang 

kialakulásának fejlesztése.  

A kommunikációs folyamat alapvető tényezőinek tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hallásértés fejlesztése analitikus és evaluációs gyakorlatokkal. 

Különböző hallott szövegek, információk megértése, rövid 

összefoglaló reprodukálása. 

Aktív részvétel különféle kommunikációs helyzetekben. 

Alkalmazkodás a beszédhelyzethez, a kommunikációs célhoz. A 

közlési szándéknak megfelelő szókincs, kiejtés (hangsúly, tempó, 

hangerő stb.), valamint nem nyelvi jelek alkalmazása.  

Különböző, a kommunikációs célnak, a kommunikációs helyzet: tér, 

idő és résztvevői szerepeknek megfelelő beszédhelyzetek 

létrehozása szerepjátékkal, drámapedagógiai gyakorlatokkal. 

Mindennapi kommunikációs szituációk különféle helyzetekben 

történő gyakorlása: kapcsolatfelvétel, kérdés, kérés, beszélgetés.  

Felnőttek és gyermekek kommunikációjának különbözőségei, 

kommunikációs (illem)szabályok (férfiak és nők, felnőttek és 

gyermekek, gyermekek és gyermekek) között. 

Tanult szövegek szöveghű és kifejező tolmácsolása.  

A kommunikációs helyzet; tér, idő és résztvevői szerepek 

(kontextus), valamint a beszédpartner közlésének, viselkedésnek 

megfigyelése, értelmezése. 

Dráma és tánc: 

kommunikációs 

kapcsolatteremtés, 

szituációk, 

helyzetgyakorlatok. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális kommunikáció. 

 

Természetismeret: az 

ember megismerése, 

érzékszervek.  

 

Erkölcstan: önismeret, a 

személyes kapcsolatok, 

a beszélgetés 

jelentősége. 
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A kommunikáció teljes folyamatának megfigyelése, a 

következtetések nyomán alaptényezőinek megnevezése egy-egy 

példa elemzésével. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Beszédhelyzet, arcjáték, gesztus, testtartás, távolság, külső, a 

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

kapcsolat; a beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, 

szünet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 
Órakeret 

21 óra 

Előzetes tudás 

A tanult olvasási stratégiák adekvát alkalmazása olvasás előtt, alatt és 

után. A tanult különböző típusú és műfajú szövegek felismerése és 

megértése. A szöveg információinak és gondolatainak a tanuló életkora 

szerint elvárható értelmezése és értékelése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak elfogadása, hogy az értő olvasásra törekvés elősegítője a további 

tanulmányoknak, az információszerzésnek, a világban való 

eligazodásnak. 

A szövegfeldolgozás általános sémájának tudatosítása változó 

szövegeken.  

Az olvasási technika fejlesztése különféle folyamatos és nem 

folyamatos szövegeken többféle szövegértési eljárással. A szöveghez 

tartozó kép és szöveg közötti összefüggés felismertetése, egyszerűbb 

ábrák, grafikonok értelmeztetése. 

Az olvasási, a szövegértési hibák felismerésének fejlesztése, és a 

megfelelő javítási stratégia megismertetése, alkalmazásának elősegítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különféle szövegek néma és a szöveg üzenetének megfelelő hangos 

olvasása.  

Olvasási, szövegértési stratégiák alkalmazása, gyakorlása és bővítése 

különböző témájú és típusú nyomtatott és elektronikus szövegeken. 

Tájékozódás, információkeresés (betűrend, tartalomjegyzék, utalók 

használatával) a különféle dokumentumtípusokban (könyv, folyóirat, 

AV és online dokumentum), korosztálynak szóló kézikönyvekben 

(szótár, lexikon), ismeretterjesztő forrásokban. 

Az ismert szövegfeldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes 

tudás aktiválása stb.) alkalmazása, illetve újabb stratégiákkal való 

bővítése (szintézis, szelektív olvasás).  

A szövegértés folyamatának megfigyelése, a szöveg megértésének 

követése, monitorizálása. A hibás olvasási, szövegértési technika 

felismerése, a megfelelő javító stratégia megtalálása és alkalmazása. 

Az információhordozók kommunikációs funkcióinak és az olvasott 

szövegek tipológiai és műfaji különbségének megfigyelése, a szöveg 

mondanivalójának saját szavakkal történő megfogalmazása. A 

Matematika; 

természetismeret: 

szövegértés, a 

feladatok szövegének 

értelmezése. 

 

Informatika: 

tájékozódás, 

információkeresés. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret; vizuális 

kultúra: szöveg és kép 

összefüggéseinek 

feltárása. 
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szöveg szereplőinek bemutatása. A szöveg és a kép összefüggéseinek 

feltárása, értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Üzenet, szövegkép, betűrend, tartalomjegyzék. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Írás, fogalmazás 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Megfelelő, kialakult egyéni írástechnika alkalmazása. A szövegalkotás 

műveleteinek ismerete: anyaggyűjtés, címválasztás, a lényeges 

gondolatok kiválasztása, elrendezése, az időrend, a szöveg tagolása 

bekezdésekre. A tanult fogalmazási műfajokban való jártasság, 

szövegalkotás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak elfogadása, hogy a rendezett, a nyelvi normákat követő írásbeli 

nyelvhasználat az önbecsülés kifejezője is. 

Az írástechnika tempójának, esztétikai megjelenésének fejlesztése, 

javítása. Az önálló és a tanári segítséggel történő anyaggyűjtés 

módjainak fejlesztése.  

Az ismert fogalmazási műfajokban történő változatos, kreatív 

szövegalkotás támogatása. Újabb szövegalkotási eljárások 

megismertetése, alkalmazásának segítése. 

Digitális kompetencia fejlesztése: néhány internetes szövegtípus formai 

és tartalmi jellemzőinek megfigyelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kialakult egyéni írástechnika további fejlesztése. Törekvés az 

esztétikus, olvasható kézírásra.  

Az írás folyamatának megtapasztalása, folytonos ön- és 

társkorrekció.  

Anyaggyűjtés különféle nyomtatott és elektronikus forrásokból az 

írott mű elkészítéséhez.  

A vázlatkészítés szabályainak, fajtáinak megismerése; gyakorlatok a 

vázlat kifejtéséhez, kiegészítéséhez. 

Néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek 

megfigyelése. Az írott és nyomtatott szöveg formájának üzenete. 

Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelelő szókincs 

használata. 

Személyes élmények megfogalmazása különböző szöveg-

típusokban: mese, elbeszélés, leírás, jellemzés, levél.  

Szövegalkotás az internetes műfajokban: pl. e-mail, komment. 

Az írás nem nyelvi jeleinek (betűforma, -nagyság, sorköz, margó, 

távolság, színek, kiemelések stb.), a szöveg képének az írott üzeneten 

túli jelentése. A kézzel írt és a számítógépes szövegek 

különbözőségei, hasonlóságai. 

Idegen nyelv: 

udvariassági formulák, 

egyszerű üzenetek 

megfogalmazása a 

tanult idegen nyelven. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: narratív 

szövegek, 

történetmondás 

történelmi 

eseményekről, 

hősökről. 

 

Természetismeret: 

anyaggyűjtés, 

vázlatkészítés. 

 

Vizuális kultúra: a 

szöveg képe.  

 

Informatika: internetes 

források adatainak 
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megkeresése; 

internetes 

kapcsolattartó műfajok 

nyelvi jellemzői. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyaggyűjtés, vázlat, elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, e-mail, emotikon. 

Az írás nem nyelvi jelei: sorköz, betű, margó stb. 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírás Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás 
A tanult főbb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása a 

szövegalkotásban, az írásbeli munkákban. Helyesírási kézikönyv 

használata tanári segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak elfogadása, hogy a normakövető helyesírásra törekvés az 

anyanyelvhez való kötődés kifejezője. 

A leggyakrabban előforduló, a helyesírási alapelvekre épülő helyesírási 

szabályok megismertetése, tudatosítása, azok fokozatos önálló 

alkalmazásának fejlesztése az írott kommunikációban. A szófajokhoz 

kapcsolódó legalapvetőbb és leggyakoribb helyesírási szabályok, 

normák megismertetése.  

A helyzetnek megfelelő, pontos helyesírás iránti igény kialakítása, a 

helyesírást segítő segédeszközök (helyesírási szabályzat, szótár stb.) 

önálló használatának kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, 

hagyomány elve, egyszerűsítés) megismerése főleg a hangtani és 

szófajtani ismeretek elsajátításához kapcsolódóan. A tulajdonnév 

értelemtükröztető helyesírási alapjainak megismerése. 

A megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos alkalmazása az 

írott szöveg megértése és szövegalkotási folyamatában; az önkontroll 

és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes 

helyesírásra. Hibajavítási gyakorlatok segédeszközök használatával.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; idegen 

nyelv; vizuális kultúra; 

természetismeret; 

informatika: a 

tantárgyra jellemző 

fogalmak, 

tulajdonnevek, 

földrajzi nevek, 

digitális kifejezések 

helyesírása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, 

egyszerűsítés elve), elválasztás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A nyelv szerkezete 
Órakeret 

28 óra 

Előzetes tudás A hangok, képzésük, kiejtésük, kapcsolódásuk.  

A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján 
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toldalékos formában, mondatban és szövegben, megfelelő használatuk 

írott és beszélt szövegben.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Annak belátása, hogy a nyelvi tudatosság fejlesztése segíti az anyanyelv 

iránti felelősség kialakulását. 

Nyelvi tudatosság figyelemfejlesztéssel: a magyar nyelv szerkezetének 

megfigyeltetése; a hangok, a szóelemek és a szavak szintjének 

részletesebb vizsgálata.  

A kiejtés és az írás összefüggése szabályszerűségeinek megismertetése. 

Elemző képesség: a szófaji csoportok jellemző alaktani viselkedésének 

megfigyeltetése, főbb jellemzőinek megnevezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szavak egy lehetséges osztályának, a szófajok legjellemzőbb 

csoportjainak áttekintése, szövegbeli és kommunikációs szerepük 

megfigyelése, alkalmazásuk a kommunikációban. A szófaji 

csoportok jellemző alaktani viselkedésének megfigyelése, főbb 

jellemzőinek megnevezése. 

Az alapszófajok típusai, szerkezetük, szerepük a szövegalkotásban.  

Az ige szerkezete, az igekötők szerepe az ige folyamatosságának, az 

irányultságának kifejezésében; az ige aspektualitása. 

A főnevek kategóriái, a tulajdonnevek néhány tipikus fajtája, 

szerkezete. 

A névmások szövegszervező szerepének megfigyelése, alkalmazása 

a szövegalkotásban.  

A tanult alapszófajok leggyakoribb képzőinek megismerése, 

szóalkotási gyakorlatok. 

A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv 

hangtani, szótani szerkezetével. 

Idegen nyelv: a tanult 

idegen nyelv 

hangállománya, 

hangtani, szótani 

szerkezete. 

 

Természetismeret: az 

ember hangképző 

szervei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alapszófajok, ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, névmás, 

igenév/igenevek. 
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Irodalom 5. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mesék Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Népmesék, műmesék. Verses és prózai formájú mesék. A mese műfaji 

változatai. 

Mesehősök, meseformulák. Meseírók, mesegyűjtők (magyar és 

világirodalmi, valamint kortárs példákkal). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése, hogy a mesék segítenek alapvető 

magatartásformák,erkölcsi értékek megismerésében és értékelésében. 

Meseélmények, mesehősök, mesei fordulatok, mesei jellemzők 

felidézése, rendszerezése, kreatív gyakorlatok, mesemondás. Újabb 

mesék megismerése, a műfaji változatok tudatosítása. A befogadói 

képességek fejlesztése: a valóság és fikció különbségének belátása, 

mesék verses és prózai formáinak tudatosítása. A fogalmi gondolkodás 

fejlesztése a mesékkel kapcsolatos fogalmak alkalmazásával. Szóbeli 

kifejezésformák: történetmondás, cselekményismertetés, mesehősök 

bemutatása; művek, részletek előadása. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Mesék. 

Nép- és műmesék. Hazai 

nemzetiségek és más népek 

meséi.  

Verses és prózai formájú mesék. 

Meseregény(ek), meseregény-

részletek. 

Példák különféle műfaji 

változatokra (pl. tündér-

varázsmese, valódi mese, 

hősmese, csalimese, láncmese, 

hazugságmese, tréfás mese). 

 

Állatmesék verses és prózai 

formában (egy téma több 

variánsa, pl. Aiszóposz, 

Phaedrus, La Fontaine klasszikus 

történetei és új átdolgozások). 

A tanuló 

 ismert műfajú művek 

olvasásával, értelmezésével 

illeszkedik az új nevelési-

oktatási szakasz 

irodalmi/képességfejlesztési 

folyamatába (átismétel, 

felidéz);  

 megismer műveket a magyar 

népmesék, műmesék, hazai 

nemzetiségek és más népek 

meséi köréből; 

 tudatosítja a mese különféle 

műfaji változatainak, illetve 

egy-egy mű variánsainak 

létezését, a népmese és a 

műmese fogalmát;  

 tudatosítja a valóság és mese 

(fikció) különbségét; egy-egy 

feldolgozás verses és prózai 

formáját;  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

történetekben a valós 

és a fiktív elemek 

megkülönböztetése. 

 

Dráma és tánc: 

kifejező beszéd, 

mesemondás. 
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 alkalmazni tudja a műfajjal 

kapcsolatos legfontosabb 

fogalmakat;  

 képes 

cselekményismertetésre, hős-

bemutatásra;  

 megtanul és előad 

művet/műrészletet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Népmese, tündérmese, csalimese, állatmese (fabula), meseregény, 

mesealak, meseformula, meseszám; vers, ritmus, próza.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Petőfi Sándor: János vitéz Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Mesék; mesehős, kaland. Cselekmény, helyszínek, elbeszélés, párbeszéd, 

leírás. Verses epikai művek, verselés, rímelés.  

Petőfi néhány lírai alkotása (köztük: Anyám tyúkja, Füstbe ment terv, 

Nemzeti dal).  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Magatartásformák megítélése, az erkölcsi jó és rossz elkülönítése, 

azonosulás erkölcsi értékekkel (pl. hűség, bátorság). 

A János vitéz olvasása, részletes feldolgozása folyamatában felismer 

epikai jellemzőket, adott szempontokból elemzi és minősíti a művet (pl. 

tér, idő, cselekmény, szereplő, elbeszélő). Megismeri, megérti és képes 

jellemezni a szereplőket; együttműködik a mű poétikai, nyelvi 

sajátosságainak feltárásában. Szóbeli és írásbeli fogalmazási képessége 

különböző közlésformájú önálló gyakorlatok révén fejlődik. Képessé 

válik élménye, véleménye megosztására, memoriterek előadására. 

Ismeretek  Követelmények Kapcsolódási pontok 

A János vitéz cselekménye, 

szerkezete.  

A mű mesei elemei 

(cselekmény, hősök) – népies 

elbeszélő költemény/verses 

mese.  

 

Kukorica Jancsi útja, tettei, 

választásai (értelmezés, 

jellemzés). 

 

A megjelenítés eszközei (az 

egységenkénti feldolgozás során 

néhány poétikai eszköz 

megismerése: képek, pl. 

hasonlat, megszemélyesítés, 

metafora; alakzatok, pl. ellentét, 

A tanuló 

 ismeri az epikai műnem 

jellegét (tér, idő, cselekmény, 

szereplő, elbeszélő); 

 elemzi és minősíti ezeket a 

viszonyokat, szempontokat a 

János vitéz részletes 

feldolgozása során; 

 - jellemzi a mű szereplőit; 

 megismeri a kapcsolódó 

elméleti fogalmakat (pl. 

népiesség, verses epika; 

elbeszélő költemény); 

 megkezdi az ismerkedést a 

poétikai eszközökkel – a 

szóképek, alakzatok 

Erkölcstan: társas 

kapcsolatok, segítő 

kapcsolatok, felnőtté 

válás, beavatás. 

 

Ének-zene: ritmusérzék 

fejlesztése, ritmizálás. 

 

Vizuális kultúra; 

mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

illusztrációk, a János 

vitéz rajzfilmen, 

hangoskönyvben.  
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párhuzam, felsorolás, 

megszólítás, felkiáltás, kérdés). 

 

Verselési elemzések, ritmizálási 

gyakorlatok. 

felismerése, megnevezése ettől 

kezdve folyamatos feladat; 

 felismeri a versritmust; 

 képes önálló szövegalkotási 

feladatok megoldására 

(különféle közlésformák; 

nézőpontváltás stb.); 

 képes saját véleményének 

megfogalmazására; 

 alkalmas memoriterek 

előadására (szövegrészletek a 

műből). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Epika, elbeszélő költemény; hasonlat, megszemélyesítés, metafora, 

ellentét, párhuzam; ütemhangsúlyos verselés, verssor, ütem, felező 12-es 

sorfajta, páros rím.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Táj, szülőföld 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Lírai alkotások és a kapcsolódó fogalmak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tájhoz, a szülőföldhöz való kötődés érzelmi igényének alakítása. 

Annak tudatosítása, hogy vannak gyakori témák, motívumok az 

irodalomban; ezzel párhuzamosan annak megértetése, hogy a tematika 

nem műnemhez, műfajhoz kötődik. Olvasói tapasztalatok 

megidézésével szövegek műfaji különbségének érzékeltetése.  

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Petőfi Sándor: Az Alföld (és más 

műve, pl. Szülőföldemen, Úti 

levelek). 

 

Epikai művek (részletek) és lírai 

alkotások magyar tájakról, 

városokról (pl. Ady, Kosztolányi, 

Szabó Lőrinc és mások művei), 

illetve vallomások a szülőföldről.  

A választott tárgyhoz kapcsolódó 

fogalmi ismeretek.  

A tanuló 

 tudatosítja, hogy vannak 

gyakori témák, motívumok az 

irodalomban; 

 megismeri, hogy a tematika 

nem műnemhez, műfajhoz 

kötödik;  

 érzékeli a szövegek műfaji 

különbségét (mese – 

dokumentum; lírai mű – 

elbeszélés);  

 megfigyeli a jellegzetes 

magyar tájak, városok 

megjelenítésének formáit;  

 megismeri egy-egy jelentős 

alkotónak a szülőföldjéhez, a 

magyar tájhoz való 

viszonyulását (ez is fejleszti, 

alakítja a kötődés igényét, pl. 

Természetismeret: az 

olvasott művek 

topológiája. 

 

Hon és népismeret: 

hazai táj; az én 

városom, falum. 

 

Informatika: 

tájékozódás, 

információgyűjtés 

tájakról, városokról. 
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nemzeti öntudat, hazafias 

nevelés);  

 azonosítja a művekben 

megjelenített témát, 

motívumot, gondolatot, 

érzelmet, hangulatot;  

 Petőfi Sándor: Az Alföld 

(elemzés és memoriter is). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tájleíró költemény, úti levél, útleírás, téma, motívum.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A régió, a lakóhely kultúrája, irodalmi 

emlékei - bevezetés 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Tájékozottság a lakóhely, az iskola környezetének néhány kulturális 

sajátosságáról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szűkebb környezethez való kötődés alakítása, az értékek 

megbecsülése. Valamely kulturális, irodalmi, népi hagyomány, továbbá 

jelen, kortárs kulturális tény megismerése a lakóhely 

(tájegység/település/kerület) vagy az iskolája vonatkozásában. Önálló 

és/vagy csoportos gyűjtőmunka támogatása (internethasználattal is), 

felkészítés prezentáció bemutatására/értelmezésére. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

A régió, lakóhely kultúrája, 

emlékhelyei/az iskola névadója.  

 

A választott tárgyhoz kapcsolódó 

fogalmi ismeretek. 

A tanuló 

 megismer valamely 

kulturális, irodalmi, népi 

hagyományt lakóhelye 

(tájegység/település/kerület) 

vagy iskolája vonatkozásában 

(pl. felkeresnek egy irodalmi 

emlékhelyet, emléktáblát, 

szobrot); 

  ismerkedik jelenének 

hagyományaival (pl. 

nemzetiségi irodalom, folklór, 

múzeum, színház), az ide 

kötődő/kapcsolódó szerző 

legalább egy irodalmi 

művével;  

 gyűjtőmunkája 

eredményeképpen (internet-

használattal is) az anyagból 

valamely prezentációt készít. 

Hon és népismeret: 

hazai táj, helytörténet, 

helyi hagyományok; az 

én városom, falum; 

hazai nemzetiségek 

kultúrája és 

hagyományai. 

 

Vizuális kultúra: 

folklór, 

képzőművészet, 

tárgykultúra, építészet 

a településen, a 

régióban. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hagyomány, emlékhely, irodalmi emlékhely. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi 

kapcsolatok 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás Olvasmányélmények; családról, anya-gyerek kapcsolatról szóló lírai 

alkotások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A harmonikus családi élet megtartó erejének felismerése, az értékes 

emberi kapcsolatok megbecsülése. Folyamatos fejlesztési cél az 

irodalmi művekben az emberi alaphelyzeteknek, az emberi kapcsolatok 

sokféleségének, a téma irodalmi megjelenésének megfigyelése, 

ideértve a témák változatait is. Archetipikus helyzetek felfedezése 

bibliai, mitológiai történetekkel.  

Olvasói tapasztalatok, élmények előhívása, megidézése (szereplőinek 

tettei, érzelmei, gondolatai, a megjelenített emberi helyzetek szóbeli és 

írásbeli közlésekben. 

Felkészítés Arany János Családi kör című művének elemző 

bemutatására, szöveghű tolmácsolására.  

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Családi, baráti kapcsolatok 

sokfélesége az irodalmi 

művekben. 

 

A mitológiai és bibliai 

történetektől (pl. Daidalosz és 

Ikarosz, Gilgames és Enkidu; 

Jákob és Ézsau) a kortárs 

irodalomig, magyar és 

világirodalmi szemelvényekkel. 

 

Kisepikai (pl. Kosztolányi, 

Karinthy művei) és nagyepikai 

(teljes művek és részletek, pl. 

Mark Twain, Jules Verne, J. K. 

Rowling, E. Kästner), valamint 

lírai alkotásokban. 

 

Arany János: Családi kör – 

versértelmezés. 

 

A választott művekhez 

kapcsolódó fogalmi ismeretek. 

A tanuló  

 az irodalmi művek 

segítségével is megfigyeli az 

emberi kapcsolatok 

sokféleségét, a téma irodalmi 

megjelenésének 

változatosságát korszaktól, 

műfajtól és formától 

függetlenül; 

 felfedez archetipikus 

helyzeteket bibliai, mitológiai 

történetekkel; 

 felismer emberi 

alaphelyzeteket és irodalmi 

témákat, formákat;  

 részt vesz ajánlott 

olvasmányok közös 

feldolgozásában (tér- és 

időviszonyok, cselekmény, 

szereplők, elbeszélői 

nézőpont, szerkezet stb.); 

 választhatja klasszikus és 

népszerű ifjúsági regények 

bemutatását (szemelvények 

vagy egyéni beszámolók, 

ajánlások); az érdeklődés 

felkeltésének céljából is (a 

mű hatása); 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: ó- és 

újszövetségi történetek; 

ókori görög istenek, 

hősök. 

 

Ének-zene; vizuális 

kultúra: mitológiai és 

biblikus témák a 

zenében, a 

képzőművészetben. 

 

Erkölcstan: család, 

barátság.  
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 gyakorolja a jegyzetelést, 

vázlatkészítést;  

 képes Arany János Családi 

kör című művének elemző 

bemutatására (memoriter is); 

 képes véleménye szóbeli és 

írásbeli megfogalmazására az 

olvasott szövegek 

szereplőinek tetteiről, 

érzelmeiről, gondolatairól, a 

megjelenített emberi 

helyzetekről, folyamatos 

fejlesztési célként. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Biblia, mitológiai történet, életkép, elbeszélés, novella, regény.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk - házi olvasmány Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 
Korábban olvasott gyermekregények, meseregények, ifjúsági regények.  

Epikus művek jellemzői: szerkezet, idő, helyszín, cselekmény, fordulat, 

szereplő; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gyermekkori konfliktusok átélése, azonosulás a vállalható erkölcsi 

értékekkel. Az elmélyült olvasás, a hatékony, önálló szövegfeldolgozás 

támogatása, felkészülés A Pál utcai fiúk sok szempontú 

megközelítésére. A szóbeli és írásbeli szövegalkotási képesség 

továbbfejlesztése feladatok megoldásával, pl. jellemzés, levél, 

elbeszélés, jellemzés nézőpontváltással, kreatív írás. Dramatikus játék 

előadása.  

Ismeretek  Követelmények Kapcsolódási pontok 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk – 

sok szempontú megközelítés. 

Tér- és időviszonyok 

(cselekményidő/külső, történelmi 

idő), cselekmény, szerkezet, 

szereplők/jellemek, kapcsolatok, 

konfliktusok. Elbeszélői 

nézőpont. 

 

A mű fontos témái (pl. barátság, 

közösség, önfeláldozás, 

gyerekek-felnőttek, hűség-

árulás). 

A tanuló  

 megismerkedik a házi 

olvasmányok megközelítési 

szempontjaival, 

lehetőségeivel;  

 előzetesen felkészül a mű sok 

szempontú megközelítésére 

(feladatok; adatkeresés, 

jegyzetelés, vázlatkészítés 

stb.); 

 képes szövegalkotási 

feladatok megoldására 

(szóban/írásban), pl. 

jellemzés, levél, elbeszélés, 

Erkölcstan: jó és rossz, 

bűn és erény, a 

lelkiismeret. 

 

Dráma és tánc: 

elbeszélő szöveg egy-

egy jelenetének 

dramatizált 

megjelenítése. 
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jellemzés nézőpontváltással, 

kreatív írás; 

 képes szövegrészlet 

megtanulására, esetleg 

jelenet, dialógus előadására, 

dramatikus játékra.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ifjúsági regény, cselekmény, tér- és időviszonyok, szerkezet, konfliktus, 

elbeszélői nézőpont. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Szövegalkotás 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Elbeszélés, leírás, jellemzés, levél; mindennapi tájékoztató szövegek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Annak belátása, hogy a nyelvi igényesség az önbecsülésnek és mások 

tiszteletének kifejezője. A szövegalkotás készségszintjének folyamatos 

fejlesztése, önkorrekció, hibajavítás. Az olvasott irodalmi művekhez 

(is) kapcsolódóan az elbeszélés, a leírás, a jellemzés közlésformáinak 

gyakorlása, rövid érvelő szövegek készítése. 

Ismeretek  Követelmények Kapcsolódási pontok 

Irodalmi művekhez kapcsolódó 

szövegalkotási feladatok 

készítése, különféle műfajokban 

(elbeszélés, leírás, jellemzés, 

levél, érvelő szöveg, kreatív 

írások).  

A tanuló képes 

 szövegalkotási 

készségszintjének folyamatos 

fejlesztésére, hibáinak 

javítására; 

 az elbeszélés, leírás, 

jellemzés közlésformáinak 

gyakorlására; 

 rövid érvelő szövegek 

készítésére; 

 néhány, különféle típusú, a 

mindennapokban megjelenő 

írott és elektronikus szöveg 

elkészítésére (meghívó, e-

mail stb.). 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; 

természetismeret; 

matematika; vizuális 

kultúra: narratív 

szövegek, leírások, 

érvelő szövegek 

alkotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, érvelő szöveg.  
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Irodalom 6. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ballada Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Verses kisepikai alkotások; a népköltészet és műköltészet 

megkülönböztetése. 

Hangsúlyos és időmértékes verselés; rím. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető erkölcsi értékekkel (hűség, helytállás, hazaszeretet) való 

azonosulás, és ezen értékeknek az életkornak megfelelő képviselete. A 

ballada műfaji jellemzőinek, sajátos szerkesztés- és előadásmódjának 

megismerése.  

Memoriterek kifejező tolmácsolása, különböző előadásmódok 

megvitatása. 

Arany János:A walesi bárdok című balladájának értelmezése, a felvetett 

szempontok befogadásával, megértésével (szerkezet, műfaji jellemzők, 

magatartásformák). 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Egy népballada értelmezése és 

előadása (pl. Kőmíves Kelemen 

vagy Kádár Kata). 

A műfaji sajátosságok 

megfigyelése, elemzése 

(szaggatottság, kihagyás, 

elhallgatás stb.). 

 

Arany János: A walesi bárdok – 

egy műballada értelmezése és 

előadása. 

Egyszólamú, egyenes vonalú 

(lineáris) szerkezet. 

Műfaji sajátosságok (pl. 

kihagyásosság) és művészi 

megoldások (pl. ismétlés, 

fokozás, szórendcsere/inverzió, 

versforma, zeneiség). 

Magatartásformák; bűn és 

bűnhődés, lélektaniság. 

A tanuló 

 megismeri a ballada műfaji 

jellemzőit, sajátos 

szerkesztés- és 

előadásmódját;  

 tudja, hogy a népköltészeti 

alkotások többféle 

változatban létezhetnek;  

 elő tud adni egy népballadát 

(memoriter);  

 értelmezi Arany János A 

walesi bárdok című balladáját 

(memoriter); 

 műismereti minimuma: egy 

népballada és egy Arany-

ballada. 

Erkölcstan: bűn, 

erény, lelkiismeret. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Időmértékes verselési rendszer, versláb, jambus, jambikus verselés, 

spondeus, félrím, belső rím, alliteráció, szórendcsere. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Monda, rege 
Órakeret 

8 óra 
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Előzetes tudás Mondák, legendák. Mitológiai történetek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak belátása, hogy a múlt megismerése segíti a jelenben való 

eligazodást, önmagunk megismerését. Olvasmányélmények célirányos 

felidézése, következtetések megfogalmazása, korábbi és új szövegek 

megismerése alapján mondatípusok rendszerezése. A képzelet, a 

kreativitás, az íráskészség fejlesztése. A kritikai gondolkodás 

fejlesztése: a történeti forrás és a mondafeldolgozás különbségének 

beláttatása. Arany János Rege a csodaszarvasról című művének elemző 

bemutatása.  

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar mondák, pl. őstörténeti 

mondák/eredetmondák, történeti 

mondák, helyi mondák (pl. A 

fehér ló mondája; vármondák, 

Lehel, Zotmund mondája). 

 

Arany János: Rege a 

csodaszarvasról – műértelmezés. 

A csodaszarvas-monda 

feldolgozása(i) és a történeti 

források. 

A tanuló 

 a már korábbról ismert művek 

olvasásával felidézi a műfaji 

sajátosságokat; 

 felidéz népköltészeti 

műfajokat; 

 megismer, rendszerez 

mondatípusokat; 

 kreatív írásokat készít (pl. 

helyi monda, 

keletkezéstörténet);  

 képes Arany János Rege a 

csodaszarvasról című 

művének elemző 

bemutatására (részletek, 

memoriter is), a mondai 

anyag és a művészi 

feldolgozás összevetésére. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: 

forrástípusok, 

forráselemzés; 

történetek és 

magyarázatok a 

magyarság 

vándorlásáról és a 

honfoglalásról. 

 

Ének-zene: népdalok 

felidézése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Monda, rege, eredetmonda, felező 8-as ritmus. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Arany János: Toldi 
Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás Elbeszélő költemény, felező 12-es forma; Petőfi Sándor: János vitéz. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Magatartásformák (indulat, hirtelen harag) elutasítása, erkölcsi értékek 

(szeretet, helytállás) vállalása. A szövegközeli olvasás, a 

szövegértelmező, műértelmező képesség fejlesztése (tér- és 

időviszonyok, cselekmény, a szereplők kapcsolatai; magatartások 

értelmezése; lélekábrázolás). A szókincs, az esztétikai és erkölcsi érzék, 

az ítélőképesség fejlesztése.  
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Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

A Toldi cselekménye, szerkezete.  

Toldi Miklós helyzete, tettei, 

magatartása (értelmezés, 

jellemzés); kapcsolatai, 

konfliktusai (elemzés).  

Arany lélekábrázolása (családi 

kapcsolatok; bűn és 

megtisztulás).  

 

A megjelenítés eszközei (az 

egységenkénti feldolgozás során 

a poétikai eszközök elemzése: 

képek, pl. hasonlat, 

megszemélyesítés, metafora; 

alakzatok, pl. ellentét, párhuzam, 

túlzás, felsorolás, részletezés, 

szótőismétlés). 

Verselési elemzések, ritmizálási 

gyakorlatok.  

A tanuló  

 felismeri az elbeszélő 

költemény műfaját;  

 elemzi a tér- és 

időviszonyokat; ismeri a 

cselekményt; jellemzi a 

szereplőket és minősíti 

kapcsolataikat a Toldi 

részletes feldolgozása során;  

 alkalmazza a kapcsolódó 

elméleti fogalmakat (pl. 

verses epika; elbeszélő 

költemény);  

 felismeri a poétikai 

eszközöket (szóképek, 

alakzatok), a versritmust; 

 képes önálló szövegalkotási 

feladatok megoldására 

(különféle közlésformák; 

nézőpontváltás stb.); 

 képes saját véleményének 

megfogalmazására;  

 tud memoritereket előadni 

(szövegrészletek a műből). 

Erkölcstan: bűn és 

erény, lelkiismeret, 

megtisztulás. 

 

Ének-zene: ritmizálási 

gyakorlatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Előhang, mottó, expozíció, kaland, allegória, epizód, késleltetés, körülírás, 

felező 12-es, sormetszet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Érzelmek, hangulatok, gondolatok 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Lírai alkotások jellemzői; költői nyelv, képek, alakzatok, zeneiség. 

Ismeretek József Attila, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Petőfi 

Sándor, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Weöres Sándor egy-egy 

alkotásáról (memoriterek is). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak belátása, hogy az irodalmi művek olvasása gazdagítja érzelmi 

életünket. A befogadási képességek növelése különböző kifejezésmódú 

szövegek olvasásával, feldolgozásával. Jellemző motívumok, témák 

azonosítása. Képesség az epikai és lírai műnem megkülönböztetésére 

(az ábrázolás irányultsága alapján). 
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Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák, motívumok lírai 

alkotásokban (pl. természet, 

évszakok, napszakok, szerelem). 

A lírai műnem sokszínűsége: 

változatos szerkezeti 

megoldások, képiség, zeneiség, 

hangnemek – eltérő alkotói 

magatartások.  

 

Szemelvények a magyar 

irodalom különféle műfajú 

alkotásaiból, pl. Csokonai Vitéz 

Mihály, József Attila, Petőfi 

Sándor, Radnóti Miklós, Szabó 

Lőrinc, Weöres Sándor műveiből 

– értelmezések, poétikai és 

verstani gyakorlatok.  

 

A választott művekhez 

kapcsolódó fogalmi ismeretek. 

A tanuló  

 megkülönbözteti az epikai és 

lírai műnemet (az ábrázolás 

irányultsága alapján);  

 felismeri a lírai műnemnek a 

líra alanyára 

vonatkoztatottságát (bármely 

líratípusban, pl. gondolat- 

vagy hangulatlíra); 

 bővíti ismereteit a 

kifejezésmódokról; 

 felismer jellemző témákat, 

motívumokat (pl. természet, 

évszakok, napszakok);  

 felismeri a művészi 

stíluseszközöket és elemzi 

azok hatását. 

Ének-zene: 

megzenésített versek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Líra, lírai alany, téma, motívum, versforma, rímszerkezet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Próbatételek, kalandok, hősök Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Hősies magatartásformák a korábbi olvasmányélményekben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése, hogy az igazságkeresésnek sokféle útja van, s 

ezeket a módokat mérlegelni és értékelni kell. A „próbatétel, kaland, 

hősiesség” tematika alapján is emberi alaphelyzetek, irodalmi témák, 

formák felismerése, a tematika sok szempontú megközelítése (pl. 

jellemformálás, archetipikus helyzetek). Felkészítés a téma 

megjelenésének változatosságára; különböző korszakban írott, eltérő 

műfajú művek befogadására. A befogadói tapasztalatok, a szókincs, a 

poétikai ismeretek bővítése a Lúdas Matyi feldolgozása révén.  

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

A hősies magatartás néhány 

példája, változata; a próbatételek, 

kalandok szerepe. 

 

A görög mitológiától és a 

Bibliától (pl. Héraklész, 

Odüsszeusz; Dávid és Góliát, 

A tanuló 

 megismer az irodalmi művek 

segítségével néhány példát a 

hősies magatartásra;  

 megfigyeli, hogy a 

próbatételek, kalandok 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: hősök, 

történetek, legendák 

elemzése.  
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Sámson) a klasszikus és a kortárs 

ifjúsági irodalomig (kis- és 

nagyepikai művek, műrészletek; 

verses és prózai formák).  

 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi – 

műértelmezés. 

Szerkezet (a négy levonás 

kapcsolódása; ismétlés és 

fokozás); a konfliktusok jellege; 

népiesség és időmértékes forma. 

miként formálják a 

személyiséget, jellemet;  

 a „próbatétel, kaland, 

hősiesség” tematika alapján is 

felismer emberi 

alaphelyzeteket és irodalmi 

témákat, formákat; felismeri 

az emberi kapcsolatok 

sokféleségét és a téma 

megjelenésének 

változatosságát korszaktól, 

műfajtól és formától 

függetlenül;   

 felfedez archetipikus 

helyzeteket bibliai, mitológiai 

történetekkel;  

 részt vesz ajánlott 

olvasmányok közös 

feldolgozásában (tér- és 

időviszonyok, cselekmény, 

szereplők, elbeszélői 

nézőpont, szerkezet stb. 

elemzésében);   

 választhatja klasszikus és 

népszerű ifjúsági regények 

bemutatását (szemelvények 

vagy egyéni beszámolók, 

ajánlások); az érdeklődés 

felkeltésének céljából is (a 

mű hatása);   

 gyakorolja a jegyzetelést, 

vázlatkészítést;  

 képes Fazekas Mihály Lúdas 

Matyi című művének elemző 

bemutatására, esetleg egyik 

levonásának dialogikus 

megjelenítésére;  

 képes vélemény szóbeli és 

írásbeli megfogalmazására az 

olvasott szövegek 

szereplőinek tetteiről, 

érzelmeiről, gondolatairól, a 

megjelenített emberi 

helyzetekről, folyamatos 

fejlesztési célként. 

Vizuális kultúra: 

hősök, próbatételek, 

kalandok 

képzőművészeti 

megjelenítése. 

 

Erkölcstan: a 

próbatétel, kaland, 

hősiesség lehetséges 

összefüggései. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Próbatétel, kaland (cselekményszervező), ismétlődő motívum, vándortéma, 

daktilus, spondeus, kötött verssor, hexameter. 

 



Cecei Általános Iskola  Pedagógiai Program III. rész 

  

31 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Gárdonyi Géza: Egri csillagok (házi olvasmány) 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
Korábban olvasott regények, ifjúsági regények.  

Epikus művek jellemzői: szerkezet, idő, helyszín, cselekmény, fordulat, 

szereplő; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alapvető erkölcsi értékekkel való azonosulás (hazaszeretet, hűség, 

helytállás, szerelem), az emberi magatartások megítélése és értékelése. 

A házi olvasmányok korábban megismert megközelítési lehetőségeinek 

felidézése, alkalmazása. Felkészítés a mű sok szempontú befogadására, 

értelmezésére; az olvasottak önálló dokumentálására (pl. motívumok 

azonosítása, jegyzetelés, vázlat). Kreativitás fejlesztése szövegalkotási 

gyakorlatokkal. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok – 

sok szempontú megközelítés. 

Tér- és időviszonyok 

(cselekményidő/külső, történelmi 

idő), cselekmény, szerkezet; a 

szereplők csoportjai, 

kapcsolataik; konfliktusok. 

Elbeszélői nézőpont, 

jellemábrázolás, ábrázolásmód. 

Bornemissza Gergely életútja. 

 

A mű fontos témái (történelem, 

hősiesség, barátság, szerelem, 

árulás stb.) és motívumai (pl. 

hold, csillag, gyűrű). 

A tanuló 

 alkalmazza a házi 

olvasmányok korábban 

megismert megközelítési 

lehetőségeit;   

 előzetesen felkészül a mű sok 

szempontú értelmezésére 

(feladatok; adatkeresés, 

jegyzetelés, vázlatkészítés 

stb.); 

 képes szövegalkotási 

feladatok megoldására 

(szóban/ írásban), pl. leírás, 

jellemzés, elbeszélés 

nézőpontváltással, levél, 

kreatív írás;  

 képes szövegrészlet 

megtanulására, esetleg 

jelenet, dialógus előadására, 

dramatikus játékra.   

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: adott 

történetekben a valós 

és fiktív elemek 

megkülönböztetése. 

 

Informatika: egynyelvű 

szótárak (pl. 

jelképszótár, 

szimbólumszótár) 

használata. 

 

Természetismeret: a 

regényhez kapcsolódó 

topológia. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Történelmi regény, ifjúsági regény, kalandregény; téma, motívum.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Szövegalkotás 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Elbeszélés, leírás, jellemzés, levél; mindennapi tájékoztató szövegek.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése, hogy a nyelvi igényesség az önbecsülés és a mások 

iránti tisztelet kifejezője. A kommunikációs képességek fejlesztése; az 

önismeret, a nyelvi kultúra növelése. Elbeszélés, leírás, jellemzés 

közlésformáinak folyamatos gyakorlása, rövid érvelő szövegek 

készítése. A kapcsolattartás digitális műfajainak alkalmazása.  

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Irodalmi művekhez kapcsolódó 

szövegalkotási feladatok 

készítése, különféle műfajokban 

(elbeszélés, leírás, jellemzés, 

levél). 

Érvelő szövegek. 

Kreatív írások.  

A tanuló képes  

 az elbeszélés, leírás, 

jellemzés közlésformáinak 

folyamatos gyakorlására; 

 rövid érvelő szövegek 

készítésére; 

 néhány, különféle típusú, a 

mindennapokban megjelenő 

írott és elektronikus szöveg 

elkészítésére (meghívó, e-

mail stb.); 

 saját hibáinak felismerésére, 

javítására, igényli ezek 

kiküszöbölését gyakorlással, 

feladatmegoldással, és 

törekszik készségszintjének 

folyamatos fejlesztésére. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; 

természetismeret; 

matematika; vizuális 

kultúra: narratív 

szövegek, leírások, 

érvelő szövegek 

alkotása. 

 

Informatika: a digitális 

írásbeliség 

kapcsolattartó 

műfajainak ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Írásbeli kapcsolattartás, elbeszélésfajták, érv, nézőpont, érvelés. 

 
 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén  

A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően 

megfogalmazni, adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi 

jeleket. 

Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteinek, rövidebb hallott történeteknek 

a megértésére, összefoglalására, továbbadására.  

Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési 

módokat. Képes önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban 

(elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni. 

Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra.  

Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális 

(átfogó) megértése, a szövegből az információk visszakeresése mellett 

képes újabb és újabb szövegértési stratégiákat megismerni, azokat 

alkalmazni. Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és 

ismeretszerzés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és 

korosztálynak szóló ismeretterjesztő források). 

Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját 

módszerét fejleszteni, hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát 

találni, és azt alkalmazni.  
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A tanuló ismeri a tanult alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, 

határozószó, igenevek, névmások), valamint az igekötők általános 

jellemzőit, alaki sajátosságait, a hozzájuk kapcsolódó főbb helyesírási 

szabályokat, amelyeket az írott munkáiban igyekszik alkalmazni is. 

A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív 

szókincsében is alkalmazni. 

A tanuló meg tud nevezni három mesetípust példákkal, és fel tud idézni 

címe vagy részlete említésével három népdalt. Különbséget tud tenni a 

népmese és a műmese között. Meg tudja fogalmazni, mi a különbség a mese 

és a monda között. El tudja különíteni a ritmikus szöveget a prózától. 

Felismeri a hexameteres szövegről, hogy az időmértékes, a felező 

tizenkettesről, hogy az ütemhangsúlyos. Fel tud sorolni három-négy művet 

Petőfitől és Aranytól, képes egyszerűbb összehasonlítást megfogalmazni 

János vitéz és Toldi Miklós alakjáról. Képes értelmezni A walesi bárdokban 

rejlő üzenetet, és meg tudja világítani 5–6 mondatban az Egri csillagok 

történelmi hátterét. El tudja különíteni az egyszerűbb versekben és prózai 

szövegekben a nagyobb szerkezeti egységeket. Össze tudja foglalni néhány 

hosszabb mű cselekményét (János vitéz, Toldi, A Pál utcai fiúk, Egri 

csillagok), meg tudja különböztetni, melyik közülük a regény és melyik az 

elbeszélő költemény. Értelmesen és pontosan, tisztán, tagoltan, megfelelő 

ritmusban tud felolvasni szövegeket. Részt tud venni számára ismert témájú 

vitában, és képes érveket alkotni. Ismert és könnyen érthető történetben 

párosítani tudja annak egyes szakaszait a konfliktus, bonyodalom, tetőpont 

fogalmával. Képes az általa jól ismert történetek szereplőit jellemezni, 

kapcsolatrendszerüket feltárni. Képes néhány példa közül kiválasztani az 

egyszerűbb metaforákat és metonímiákat. Képes egyszerűbb meghatározást 

adnia következő fogalmakról: líra, epika, epizód, megszemélyesítés, 

ballada, dal, rím, ritmus, mítosz, motívum, konfliktus. Képes a következő 

művek szöveghű felidézésére: Petőfi Sándor: Az Alföld; Petőfi Sándor: 

Nemzeti dal. 
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A továbbhaladás minimális feltételei 5. évfolyamon: 

 

Irodalom  

A tanult irodalmi szövegek szerkezetének felismerése.  

A memoriter szöveghű felidézése.  

Az olvasott művekben néhány alapvető irodalmi téma felismerése.  

Az epikai és lírai művek, a nép- és műköltészet jellemző vonásainak ismerete.  

Történetmondás személyes élményről, olvasmányról rövid fogalmazásban.  

Leírás készítése tájról, személyről.  

Tájékozódás a könyvtárban.  

Folyamatos hangos és néma olvasás.  

 

Nyelvtan  

A kapcsolatfelvétel, megszólítás, köszönés illemszabályainak ismerete.  

A nem nyelvi kifejezőeszközök használata a kommunikációs helyzetnek megfelelően.  

Képesség a másolás, tollbamondás utáni írásra, önálló írásbeli feladatok megoldására.  

A magyar ábécé és a magyar helyesírás elveinek ismerete.  

A 'j' hang jelölése begyakorolt szókészletben.  

A rokon és ellentétes jelentésű szavak, hangutánzó szavak, valamint szólások, közmondások 

jelentésének értelmezése.  

A hang, a szó és a szóelem megkülönböztetése.  

A gyakran használt szavak megfelelő helyesírása.  

Jártasság a lexikonok, szótárak használatában. 

A tanult helyesírási szabályok alkalmazása, felismerése. 

 

A továbbhaladás minimális feltételei 6. évfolyamon: 

 

Irodalom  

Különböző műfajú és témájú szövegek értő és értelmes felolvasása.  

Rövid, tárgyszerű beszámoló a feldolgozott művekről: szerző, cím, téma, műfaj.  

Az epikai művekben a cselekmény alakulásának szerkezete: alaphelyzet, bonyodalom, 

tetőpont, megoldás. 

A lírai művek formanyelvének felismerése.  

Elbeszélés, leírás, jellemzés készítése olvasmány vagy személyes élmény alapján.  

Nyelvtan  

A beszédhelyzethez (címzett, szándék, tartalom) alkalmazkodó beszédmód.  

A nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök helyes használata az élő beszédben.  

A szövegben a szavak szófajának felismerése, a szófajok jellemzőinek ismerete. 

A tanult helyesírási szabályok alkalmazása, felismerése. 
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7–8. évfolyam 

 

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

már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása, 

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

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

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

az interneten keresztül. Fontos feladat a nyelvről tanult ismeretek mélyítése, a nyelv 

szerkezetének, változó egységeinek megfigyelése mondat- és szövegépítő eljárásokkal. Mire 

eljutottak a tanulók a 78. évfolyamig, addigra már megismerkedtek a János vitézzel és a 

Toldival, a mesékkel és a mondákkal, az első közösen megismert terjedelmesebb regényekkel. 

Az olvasás és írás, a szövegértés és szövegalkotás ekkorra már több kell, hogy legyen számukra 

merő technikai gyakorlatnál vagy egyszerű kódoló – dekódoló eljárásnál. Érteniük kell, hogy 

az irodalom olyan üzenet, amelyet elődeink és a rendkívüli képességekkel megáldott művészek 

örökítettek ránk, s amely üzenetnek a megfejtése és életünkbe építése a mi dolgunk. Ekkorra 

már szerencsés, ha a tanulók jól értik: a pragmatikus tudáselemeken túl az embernek szüksége 

van egy transzpragmatikus, ünnepnapi tudásra is, amiben elsősorban a művészetek adhatnak 

eligazítást. Ahhoz, hogy az irodalommal ebben a másfajta jelentésében is képesek legyenek 

szembesülni, ehhez több előfeltételnek is teljesülnie kell. Előfeltétele ennek a tanterv, az iskola 

és a nevelő részéről, hogy vegye figyelembe a tanuló sajátos serdülőkori viszonyát a 

tanulmányokhoz, a mély lelki kérdéseket érintő kommunikációhoz és a tekintélyhez, és csakis 

ezt a kritikus és sebezhető kamaszt jól ismerve fogalmazza meg célkitűzéseit. Ugyanennek 

másik előfeltétele a tanuló részéről, hogy legyen partner azoknak a képességeknek a 

kialakításában, amelyek az effajta irodalomértéshez elengedhetetlenek. Ennek megfelelően 

78. évfolyamon számos képességszintet el kell érni. Beszédkészség szempontjából a 78. 

évfolyamon a tanuló beszédében már nemcsak megfelelően artikulál, hanem kiejtésével közlő 

szándékát is jól tükrözi, továbbá a mondat- és szövegfonetikai eszközöket is megfelelően 

alkalmazza. Már nemcsak összefoglalni tudja az olvasottakat, hanem érvelni is képes, és a 

beszédtárssal  empatikusan együtt tud működni. Nemcsak a beszédhelyzethez alkalmazkodik, 

hanem különféle kommunikációs technikákat is képes alkalmazni. Tanulási képesség 

szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő maga is képes az önálló 

vázlatkészítés különféle eljárásaira. Szövegértés szempontjából már nemcsak értelmezésre, 

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

azonosítására. Irodalomismeret szempontjából már nemcsak a lírai és az elbeszélő szerkezetek 

kulcsfogalmait ismeri, hanem érti a formai jegyek jelentésteremtő szerepét is, továbbá 

megismerkedik a drámával, a befogadóval, a hatással, a beszédhelyzettel, a jellemzés módjaival 

és a tantervben számára előírt további fogalmakkal. Erkölcsi ítélőképesség szempontjából már 

nemcsak a tetszésnyilvánításra és az eltérő vélemény tiszteletére képes, hanem érti az ízlés 

kontextuális összefüggéseit, kulturális, történeti, közösségi, családi, egyéni beágyazottságát.. 

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

és elbeszélés mozgóképi eszközeit. 
 

Magyar nyelv és irodalom 7-8. évfolyam 

Heti óraszám: 5 Éves óraszám (36 hét): 180 
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Magyar nyelv 7. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

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

beszédhelyzet; nem nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, gesztus, 

testtartás, távolság, külső megjelenés.  

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

kapcsolat, valamint a különféle beszédhelyzetekben való részvétel 

formái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak tudatosítása, hogy a kulturált véleménynyilvánítás, vitázás 

alapelveinek ismerete hozzásegít mások megértéséhez, az álláspontok 

kulturált és mérlegelő befogadásához.  

Különféle iskolai-közéleti és kisközösségi beszédhelyzetek sémái, a 

helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs, 

nyelvi viselkedés elősegítése.  

A tömegkommunikáció formáinak, céljának, működési módjainak és 

hatásának, valamint néhány gyakoribb műfajának megismertetése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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

beszédhelyzetnek megfelelően használó megnyilatkozás. 

A különféle mindennapi megnyilatkozások, valamint a 

tömegkommunikáció üzeneteinek dekódolása. 

Az érvelés alapjainak megismerése. Részvétel beszélgetésben, 

vitában, a saját álláspont előadása, megvédése, esetleges korrigálása 

a témának, a kommunikációs helyzetnek megfelelő 

kifejezésmóddal. 

Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai, családi, baráti) 

helyzetekben. 

A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: megbeszélés, 

vita, felszólalás, hozzászólás, rövid alkalmi beszéd, köszöntés, 

kiselőadás, a helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő 

beszédmód, szókincs használata. 

Minden tantárgy: 

felszólalás, kiselőadás, 

(ünnepi) beszéd, 

részvétel 

beszélgetésben, vitában.  
 

Vizuális kultúra; 

mozgókép és 

médiaismeret; dráma és 

tánc: szöveg és kép 

kapcsolata a vizuális 

médiumokban. 

 

Ének-zene: beszédhang, 

énekhang, beszédtempó, 

ritmus. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vélemény, vita, érv; megbeszélés, hozzászólás, felszólalás, kiselőadás, 

köszöntő, ünnepi beszéd. 

Tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió, internet. 

Sajtóműfaj: hír, tudósítás, interjú. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Olvasás, szövegértés 
Órakeret 

13 óra 
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Előzetes tudás 

A tanult szövegértési, szövegfeldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, 

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

különféle megjelenésű és típusú szövegeken. A saját szövegértési hiba 

felismerése, korrigálása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Szövegfeldolgozási módok, adatkeresési technikák, olvasási formák 

(intenzív és extenzív olvasás) megismertetése. 

A kifejező szövegtolmácsolás képességének fejlesztése.  

A tanulási képesség fejlesztése: adatkeresési technikák, 

információkezelési módok megismertetése, gyakorlati alkalmazása 

nyomtatott és elektronikus szövegekben. 

Kritikai gondolkodás: az elektronikus, internetes információforrások 

kezelése a megbízhatóság, hitelesség szempontjából.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A megismert szövegfeldolgozási módok gyakorlása, újabb technikák, 

olvasási formák megismerése (intenzív és extenzív olvasás), azok 

gyakorlatban történő alkalmazása. 

A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás. 

A különféle szövegfeldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, kreatív 

olvasás) használata elektronikus és nyomtatott, folyamatos és nem 

folyamatos szövegeken.  

Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák 

összefüggéseinek felfedése, értelmezése. 

Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás).  

Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a 

különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és 

használhatóságának kérdése.  

A különböző forrásból származó információk megadott szempontok 

szerint való összehasonlítása, kritikai következtetés levonása. 

Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái. 

Elektronikus és nyomtatott szótár használata. 

Minden tantárgy: az 

egyes tantárgyakban 

olvasott szövegek 

feldolgozásának 

tantárgyi sajátosságai.  

 

Informatika: keresési 

ismeretek 

alkalmazása.  

 

Vizuális kultúra: 

ábrák, képek, 

illusztrációk 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatkeresés, szótár, folyamatos szöveg, nem folyamatos szöveg, 

szövegfeldolgozás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Írás, fogalmazás 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, jegyzet- és vázlatkészítés különböző technikákkal. 

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

példák, érvek) a könyvtár nyomtatott és elektronikus eszközeinek  és 

forrásainak felhasználásával. 

A tanult műfajokban történő önálló szövegalkotás. A fogalmazás 

folyamatközpontúságának alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése, hogy az egyéni megnyilatkozás, értékelés nem 

csupán kommunikációs, hanem erkölcsi kérdés is. Néhány 
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tömegkommunikációs műfaj jellemzőinek megismertetése, a műfaji 

sajátosságoknak megfelelő szövegalkotás. 

Többféle jegyzetelési technika, forma elsajátíttatása, a célnak megfelelő 

kiválasztása, alkalmazása tanári segítséggel.  

A bemutatkozás írásos formáinak megismerése, írása.  

A nyilvános felületeken történő önbemutatás etikai kérdéseinek, 

következményeinek elemző megismerése, megvitatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus 

szövegek írása. Forrásjegyzék önálló elkészítése, az idézés pontos 

jelölése. 

Néhány tömegkommunikációs műfajban való kreatív szövegalkotás 

(hír, interjú, riport, tudósítás). 

A tanulást segítő papíralapú és számítógépes jegyzetelés gyakorlása, 

törekvés a legoptimálisabb egyéni forma kialakítására. 

Különböző nézőpontú és műfajú szövegek alkotása: elbeszélés, 

jellemzés, vélemény. 

Az írásban történő bemutatkozás szabályai a papíralapú és az online 

felületen (önéletrajz, blogbejegyzés, internetes közösségi portál). 

Informatika: a 

szövegszerkesztő 

programok lehetőségei. 

 

Vizuális kultúra: 

tipográfia ismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jegyzet, elektronikus szöveg, komment, blog; önéletrajz. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Helyesírás 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 
Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, 

hagyomány elve, egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás 

folyamatában; önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak elfogadása, hogy a helyesírási normák követése a kommunikáció 

sikerén túl az anyanyelv tiszteletét is jelzi. Nyelvi tudatosság: a 

normakövető és a normától eltérő helyesírás értelemtükröztető 

szerepének értelmezése. Szövegértelmezési képességek fejlesztése: a 

mondatfajták, a mondat szerkezeti típusainak írásjelhasználata; a szöveg 

központozásának, a párbeszéd és az idézetek leggyakoribb szabályainak 

megismertetése. 

A nyelvtani tanulmányok során megismert összetett szavak helyesírása, 

az értelemtükröztető rendszer megismertetése.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyesírás értelemtükröztető szerepének felhasználása különféle 

írásbeli műfajokban. 

Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai.  

A párbeszéd és az idézetek (egyenes, szabad függő, függő) 

írásmódja. 

Összetett szavak helyesírásának alapvető szabályai. 

Informatika: a 

helyesírási ellenőrző 

programok. 

 

Vizuális kultúra: 

tipográfia ismeretek 

felhasználása az 

esztétikus és célszerű 

íráskép kialakításához. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

gondolatjel.  

Egyenes, szabad függő, függő idézet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A nyelv szerkezete és jelentése 
Órakeret 

54 óra 

Előzetes tudás 

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

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

melléknévi, határozószói igenév. 

Mondatfajták típusai, használatuk. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak belátása, hogy az anyanyelv tudatos megismerése hozzásegít a 

nagyobb közösségez tartozás érzetének kialakulásában.  

A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyeltetése mondat- és 

szövegépítő eljárásokkal. A mondatfajták közlési szándékának 

felismertetése a beszélt és írott nyelvben, alkalmazásuk a mindennapi 

kommunikációban. A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének 

felismertetése, az elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése.  

A viszonyszók és mondatszók funkcionális szerepének megismertetése. 

A szóalkotási módok megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete; a mondatfajták 

szövegszervező ereje. 

 

Mondatátalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a 

kommunikációs szándéknak megfelelően szóban és írásban.  

 

Szószerkezetek típusai, fajtái: mellérendelés, alárendelés. 

A szószerkezetek és a mondatok megalkotásában szerepet játszó 

viszonyszók és mondatszók.  

A szószerkezettípusok felépítésének megfigyelése, felismerésük és 

alkotásuk.  

 

Vizuális kultúra: 

vizuális kommunikáció, 

a vizuális közlések 

felépítése. 

 

Idegen nyelv: a tanult 

idegen nyelv 

szóalkotása. 
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A fő mondatrészek szerepének és mondatbeli viszonyainak, a 

hozzájuk kapcsolódó vonzatok jellemzőinek tanulmányozása. 

Fő mondatrészek szerepe, funkciója és fajtái, mondatbeli 

viszonyaik, vonzatok. 

A szóösszetételek típusai, jelentésük változása, helyesírási 

szabályai. A szóösszetétel, a szóképzés és a jelentés 

összefüggésének elemzése szépirodalmi és nem irodalmi 

szövegekben; szógyűjtés játékos szóalkotás-képzéssel, összetétellel.  

Szóösszetétel, alapszó, képzett szó, szókapcsolat 

megkülönböztetése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

Egyszerű és összetett mondat; tagolt és tagolatlan mondat; minimális és 

bővített mondat; alárendelő és mellérendelő mondat. 

Mondatrész, alany, állítmány, jelző (minőség, birtokos, mennyiség), 

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

Szószerkezet, mellérendelő és alárendelő szószerkezet. 

Viszonyszó, névelő, kötőszó, névutó, partikula, segédigék, igekötő. 

Mondatszó, indulatszó, módosítószó. 

 

Magyar nyelv 8. évfolyam 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

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

beszédhelyzet; nem nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, gesztus, 

testtartás, távolság, külső megjelenés.  

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

kapcsolat, valamint a különféle beszédhelyzetekben való részvétel 

formái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak tudatosítása, hogy a kulturált véleménynyilvánítás, vitázás 

alapelveinek ismerete hozzásegít mások megértéséhez, az álláspontok 

kulturált és mérlegelő befogadásához.  

Különféle iskolai-közéleti és kisközösségi beszédhelyzetek sémái, a 

helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs, 

nyelvi viselkedés elősegítése.  

A tömegkommunikáció formáinak, céljának, működési módjainak és 

hatásának, valamint néhány gyakoribb műfajának megismertetése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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

beszédhelyzetnek megfelelően használó megnyilatkozás. 

A különféle mindennapi megnyilatkozások, valamint a 

tömegkommunikáció üzeneteinek dekódolása. 

Minden tantárgy: 

felszólalás, kiselőadás, 

(ünnepi) beszéd, 
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Az érvelés alapjainak megismerése. Részvétel beszélgetésben, 

vitában, a saját álláspont előadása, megvédése, esetleges korrigálása 

a témának, a kommunikációs helyzetnek megfelelő 

kifejezésmóddal. 

Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai, családi, baráti) 

helyzetekben. 

A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: megbeszélés, 

vita, felszólalás, hozzászólás, rövid alkalmi beszéd, köszöntés, 

kiselőadás, a helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő 

beszédmód, szókincs használata. 

részvétel 

beszélgetésben, vitában.  
 

Vizuális kultúra; 

mozgókép és 

médiaismeret; dráma és 

tánc: szöveg és kép 

kapcsolata a vizuális 

médiumokban. 

 

Ének-zene: beszédhang, 

énekhang, beszédtempó, 

ritmus. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vélemény, vita, érv; megbeszélés, hozzászólás, felszólalás, kiselőadás, 

köszöntő, ünnepi beszéd. 

Tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió, internet. 

Sajtóműfaj: hír, tudósítás, interjú. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Olvasás, szövegértés 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A tanult szövegértési, szövegfeldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, 

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

különféle megjelenésű és típusú szövegeken. A saját szövegértési hiba 

felismerése, korrigálása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Szövegfeldolgozási módok, adatkeresési technikák, olvasási formák 

(intenzív és extenzív olvasás) megismertetése. 

A kifejező szövegtolmácsolás képességének fejlesztése.  

A tanulási képesség fejlesztése: adatkeresési technikák, 

információkezelési módok megismertetése, gyakorlati alkalmazása 

nyomtatott és elektronikus szövegekben. 

Kritikai gondolkodás: az elektronikus, internetes információforrások 

kezelése a megbízhatóság, hitelesség szempontjából.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A megismert szövegfeldolgozási módok gyakorlása, újabb technikák, 

olvasási formák megismerése (intenzív és extenzív olvasás), azok 

gyakorlatban történő alkalmazása. 

A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás. 

A különféle szövegfeldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, kreatív 

olvasás) használata elektronikus és nyomtatott, folyamatos és nem 

folyamatos szövegeken.  

Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák 

összefüggéseinek felfedése, értelmezése. 

Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás).  

Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a 

különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és 

használhatóságának kérdése.  

A különböző forrásból származó információk megadott szempontok 

szerint való összehasonlítása, kritikai következtetés levonása. 

Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái. 

Elektronikus és nyomtatott szótár használata. 

Minden tantárgy: az 

egyes tantárgyakban 

olvasott szövegek 

feldolgozásának 

tantárgyi sajátosságai.  

 

Informatika: keresési 

ismeretek 

alkalmazása.  

 

Vizuális kultúra: 

ábrák, képek, 

illusztrációk 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatkeresés, szótár, folyamatos szöveg, nem folyamatos szöveg, 

szövegfeldolgozás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Írás, fogalmazás 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, jegyzet- és vázlatkészítés különböző technikákkal. 

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

példák, érvek) a könyvtár nyomtatott és elektronikus eszközeinek  és 

forrásainak felhasználásával. 

A tanult műfajokban történő önálló szövegalkotás. A fogalmazás 

folyamatközpontúságának alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése, hogy az egyéni megnyilatkozás, értékelés nem 

csupán kommunikációs, hanem erkölcsi kérdés is. Néhány 

tömegkommunikációs műfaj jellemzőinek megismertetése, a műfaji 

sajátosságoknak megfelelő szövegalkotás. 

Többféle jegyzetelési technika, forma elsajátíttatása, a célnak megfelelő 

kiválasztása, alkalmazása tanári segítséggel.  

A bemutatkozás írásos formáinak megismerése, írása.  

A nyilvános felületeken történő önbemutatás etikai kérdéseinek, 

következményeinek elemző megismerése, megvitatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus 

szövegek írása. Forrásjegyzék önálló elkészítése, az idézés pontos 

jelölése. 

Néhány tömegkommunikációs műfajban való kreatív szövegalkotás 

(hír, interjú, riport, tudósítás). 

Informatika: a 

szövegszerkesztő 

programok lehetőségei. 
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A tanulást segítő papíralapú és számítógépes jegyzetelés gyakorlása, 

törekvés a legoptimálisabb egyéni forma kialakítására. 

Különböző nézőpontú és műfajú szövegek alkotása: elbeszélés, 

jellemzés, vélemény. 

Az írásban történő bemutatkozás szabályai a papíralapú és az online 

felületen (önéletrajz, blogbejegyzés, internetes közösségi portál). 

Vizuális kultúra: 

tipográfia ismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jegyzet, elektronikus szöveg, komment, blog; önéletrajz. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Helyesírás 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, 

hagyomány elve, egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás 

folyamatában; önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak elfogadása, hogy a helyesírási normák követése a kommunikáció 

sikerén túl az anyanyelv tiszteletét is jelzi. Nyelvi tudatosság: a 

normakövető és a normától eltérő helyesírás értelemtükröztető 

szerepének értelmezése. Szövegértelmezési képességek fejlesztése: a 

mondatfajták, a mondat szerkezeti típusainak írásjelhasználata; a szöveg 

központozásának, a párbeszéd és az idézetek leggyakoribb szabályainak 

megismertetése. 

A nyelvtani tanulmányok során megismert összetett szavak helyesírása, 

az értelemtükröztető rendszer megismertetése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyesírás értelemtükröztető szerepének felhasználása különféle 

írásbeli műfajokban. 

Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai.  

A párbeszéd és az idézetek (egyenes, szabad függő, függő) 

írásmódja. 

Összetett szavak helyesírásának alapvető szabályai. 

Informatika: a 

helyesírási ellenőrző 

programok. 

 

Vizuális kultúra: 

tipográfia ismeretek 

felhasználása az 

esztétikus és célszerű 

íráskép kialakításához. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

gondolatjel.  

Egyenes, szabad függő, függő idézet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A nyelv szerkezete és jelentése 
Órakeret 

48 óra 
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Előzetes tudás 

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

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

melléknévi, határozószói igenév. 

Mondatfajták típusai, használatuk. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak belátása, hogy az anyanyelv tudatos megismerése hozzásegít a 

nagyobb közösségez tartozás érzetének kialakulásában.  

A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyeltetése mondat- és 

szövegépítő eljárásokkal. A mondatfajták közlési szándékának 

felismertetése a beszélt és írott nyelvben, alkalmazásuk a mindennapi 

kommunikációban. A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének 

felismertetése, az elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése.  

A viszonyszók és mondatszók funkcionális szerepének megismertetése. 

A szóalkotási módok megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete; a mondatfajták 

szövegszervező ereje. 

 

Mondatátalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a 

kommunikációs szándéknak megfelelően szóban és írásban.  

 

Szószerkezetek típusai, fajtái: mellérendelés, alárendelés. 

A szószerkezetek és a mondatok megalkotásában szerepet játszó 

viszonyszók és mondatszók.  

A szószerkezettípusok felépítésének megfigyelése, felismerésük és 

alkotásuk.  

 

A fő mondatrészek szerepének és mondatbeli viszonyainak, a 

hozzájuk kapcsolódó vonzatok jellemzőinek tanulmányozása. 

Fő mondatrészek szerepe, funkciója és fajtái, mondatbeli 

viszonyaik, vonzatok. 

Az összetett mondat fogalma. Az összetett mondatok fajtái, 

helyesírásuk. Az alárendelő és mellérendelő összetett mondat. A 

szószerinti idézés. 

A szóösszetételek típusai, jelentésük változása, helyesírási 

szabályai. A szóösszetétel, a szóképzés és a jelentés 

összefüggésének elemzése szépirodalmi és nem irodalmi 

szövegekben; szógyűjtés játékos szóalkotás-képzéssel, összetétellel.  

Szóösszetétel, alapszó, képzett szó, szókapcsolat 

megkülönböztetése. 

Vizuális kultúra: 

vizuális kommunikáció, 

a vizuális közlések 

felépítése. 

 

Idegen nyelv: a tanult 

idegen nyelv 

szóalkotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

Egyszerű és összetett mondat; tagolt és tagolatlan mondat; minimális és 

bővített mondat; alárendelő és mellérendelő mondat. 

Mondatrész, alany, állítmány, jelző (minőség, birtokos, mennyiség), 

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

Szószerkezet, mellérendelő és alárendelő szószerkezet. 

Viszonyszó, névelő, kötőszó, névutó, partikula, segédigék, igekötő. 
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Mondatszó, indulatszó, módosítószó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A nyelv állandósága és változása 
Órakeret 

10 óra 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértése, hogy az anyanyelv múltjának és jelenének vizsgálata 

hozzásegít a nemzet múltjának és jelenének megismeréséhez is. 

A mai és korábbi nyelvállapot különbségének felismertetése.  

A nyelvi tudatosság fejlesztése: a nyelv állandóságának és változásának 

megfigyelése, értelmezése különböző régi és mai szövegeken. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyelv állandóságának és változásának megfigyelése különböző 

régi és mai szövegeken. A nyelvi változás bizonyítékainak 

értelmezése különböző korokból származó írott szövegeken és 

irodalmi példákon. 

 

Nyelvhasználatunk, a környezetünkben lévő nyelvváltozatok néhány 

jellemzőjének megfigyelése, megnevezése. 

 

A szókincs változása: régi és új szavak, kifejezések gyűjtése, 

összehasonlítása. 

 

A magyar nyelv eredete, anyanyelvünk helye a nyelvek között. 

Nyelvünk agglutináló (ragasztó) jellegének bizonyítékai példákkal. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a finnugor 

nyelvrokonság kérdése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvváltozat, nyelvcsalád, uráli nyelvcsalád. 
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Irodalom 7. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, 

legenda, anekdota) 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Epikai műnem. Verses és prózaepika (néhány, már tanult műfajjal).  

Mese, monda, mitológiai történet, bibliai elbeszélés.  

Cselekmény, idő, helyszínek, fordulat, szereplő; szerkezet; elbeszélés, 

párbeszéd, leírás; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az érzelmi tartalmak felismerésének (pl. indulatok, szeretet, 

együttérzés, segítőkészség, félelem, bizalom, hála), az erkölcsi 

választások értelmezésének és véleményezésének fejlesztése. 

Az irodalmi élmény befogadásának és megosztásának fejlesztése.  

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egyes kisepikai műfajok 

sajátosságai (pl. tér-, 

időviszonyok, szerkesztésmód, 

szereplők, hangnem). 

Kosztolányi Dezső, Mikszáth 

Kálmán és más magyar 

elbeszélők alkotásai.  

A tanuló kisepikai alkotásokban  

 azonosítja, elemzi az idő- és 

térviszonyokat; 

 érzékeli az elbeszélés és a 

történet időrendje közötti 

eltérést; 

 azonosítja az előreutalásokat, 

késleltetéseket;  

 felismeri az elbeszélői 

nézőpontot, beszédhelyzetet;  

 műelemzések nyomán rögzíti 

az egyes műfajok 

sajátosságait;  

 azonosítja az irodalom nagy 

témáit, pl. család, iskola, 

gyerekek és felnőttek, 

próbatételek;  

 képes az irodalmi élmény 

megosztására;  

 képes érzelmi tartalmak 

felismerésére, erkölcsi 

választások értelmezésére és 

véleményezésére, pl. 

indulatok, szeretet, 

együttérzés, segítőkészség, 

félelem, bizalom, hála;  

 memoriterek (prózaepikai 

szövegrészletek) előadására. 

Erkölcstan: 

nemzedékek, család, 

felnőttek, gyerekek 

kapcsolatai.  

 

Dráma és tánc: érzelmi 

tartalmak, érzelmek 

kifejezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kisepika, mese, monda, legenda, anekdota, novella, elbeszélés, kisregény, 

szerkezet, időrend, elbeszélői nézőpont, beszédhelyzet. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Nagyepikai alkotás (regényelemzés) 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Regényelemzések a megelőző évfolyamokból (házi és egyéni 

olvasmányok, ifjúsági regények).  

Nagyepikai művek jellemzői: szerkezet, idő- és térviszonyok, 

cselekmény, fordulat, epizód, kitérő, késleltetés, előreutalás; szereplők 

rendszere; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése és tudatosítása, hogy az elemző-értelmező olvasás 

elmélyíti az élmény- és tapasztalatszerzést, hogy az irodalomolvasás 

érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élményeknek, a 

tapasztalatszerzésnek a forrása. 

Epikai alkotások elemző, értelmező képességének fejlesztése. 

Nagyepikai alkotás(ok)ban az idő- és térviszonyok azonosítása, 

elemzése; az elbeszélés és a történet időrendje közötti eltérés 

érzékeltetése; az előreutalások, késleltetések szerepét azonosító 

szövegértelmező képességek fejlesztése. A műelemzések alapján 

műfaji, poétikai, tematikai, erkölcsi következtetések 

megfogalmazásának képessége. 

Az irodalmi élmény megosztása, önálló olvasmányválasztás indoklása, 

olvasmányainak ajánlása. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter 

esernyője – sok szempontú 

megközelítés. 

Tér- és időviszonyok, 

cselekmény, szerkezet, 

anekdotikusság. 

A szereplők jellemzése (egyéni 

állásfoglalással). 

Elemzések, értelmezések és 

kreatív írások.  

 

Ajánlott és/vagy egyéni 

olvasmányok, pl. Jules Verne, 

Mark Twain, Dickens és mások 

műveiből; a klasszikus és kortárs, 

magyar és világirodalmi ifjúsági 

irodalomból – műbemutatások, 

értelmezések, ajánlások (a házi 

olvasmányok megközelítési 

szempontjainak alkalmazása, 

önálló állásfoglalással).  

A tanuló nagyepikai 

alkotás(ok)ban  

 azonosítja, elemzi az idő- és 

térviszonyokat; 

 érzékeli az elbeszélés és a 

történet időrendje közötti 

eltérést; 

 azonosítja az előreutalásokat, 

késleltetéseket; 

 felismeri az elbeszélői 

nézőpontot, beszédhelyzetet; 

 a műelemzés nyomán rögzíti 

a műfaji sajátosságokat; 

 azonosítja az irodalom nagy 

témáit (pl. család, gyerekek és 

felnőttek, próbatételek, 

szerelem); 

 képes az irodalmi élmény 

megosztására; 

 képes a szereplők 

jellemzésére, tetteik 

minősítésére; erkölcsi 

választások értelmezésére és 

véleményezésére; 

Informatika: források 

önálló feltárása és 

felhasználása. 

 

Földrajz: az olvasott 

művek topológiája. 

 

Erkölcstan: erkölcsi 

dilemmák. 
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 memoriterek (prózaepikai 

szövegrészletek) előadására; 

 képes annak felismerésére és 

tudatosítására, hogy az 

elemző-értelmező olvasás 

elmélyíti az élmény- és 

tapasztalatszerzést, hogy az 

irodalomolvasás érzelmi, 

gondolati, erkölcsi, esztétikai 

élményeknek, a 

tapasztalatszerzésnek a 

forrása; 

 képes az irodalmi élmény 

megosztására, 

olvasmányainak ajánlására; 

 alkalmas az önálló 

olvasmányválasztás 

indoklására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nagyepika, szerkezet, időviszony, térviszony, cselekmény, fordulat, 

epizód, kitérő, késleltetés, előreutalás; anekdotikus; magatartásforma.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Lírai műfajok (óda, himnusz, elégia, dal, epigramma) 
Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 

Lírai műnem. Népköltészet, műköltészet. Dal, tájleíró költemény, 

életkép.  

Verselési rendszerek. Hangsúlyos verselés, ütem, felező 8-as, felező 12-

es. Időmértékes verselés, versláb, spondeus, jambus, jambikus verselés, 

daktilus, kötött verssor, hexameter.  

Rím, rímelhelyezkedés, páros rím, félrím, alliteráció. 

Szóképek: hasonlat, megszemélyesítés, metafora. 

Alakzatok: ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, szórendcsere.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak belátása, hogy a lírai alkotások sokféle érzelem és gondolat 

hordozói, lehetőséget teremtenek az érzelmekkel, gondolatokkal való 

azonosulásra vagy elutasítására. 

Az alapvető lírai műfajok sajátosságainak (pl. beszédhelyzet, 

megszólított; tematika, motívumok, műfaji és tematikus kapcsolatok) 

felismerése különböző korok alkotóinak művei alapján. A ritmusérzék, a 

belső hallás fejlesztése. Szövegértési és szövegelemző képességek 

fejlesztése: alakzatok, képek azonosítása, a jelentésteremtő szerep 

elemzése, a kompozíció meghatározó elemeinek értelmezése, érzelmi 

tartalmak megértése. Szövegelemzések, értelmezések sok szempontú 

megközelítésben. A szöveghű, kifejező szövegmondás fejlesztése. 
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Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Alkotások műfaji szempontokból 

a magyar irodalom különféle 

korszakaiból, pl. Ady Endre, 

Arany János, Csokonai Vitéz 

Mihály (A Reményhez), Janus 

Pannonius (Pannónia dicsérete), 

József Attila, Kölcsey Ferenc, 

Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, 

Szabó Lőrinc, Vörösmarty 

Mihály, Weöres Sándor műveiből 

és kortárs magyar lírai 

alkotásokból. 

 

Tematikus, motivikus 

kapcsolódások felismerése – a 

műválasztás felölel alapvető lírai 

témákat (pl. természet, évszakok 

és napszakok, szülőföld, haza, 

család, szerelem, öntudat, 

költősors, költészet/ars poetica).  

 

Nemzeti himnuszunk, ódáink – 

Kölcsey: Hymnus; Vörösmarty: 

Szózat; Petőfi: Nemzeti dal – 

műértelmezések, sok szempontú 

elemzések (pl. vershelyzet, 

szerkezet, műfaji változat, 

poétikai megoldások, versforma). 

A tanuló  

 felismeri az alapvető lírai 

műfajok sajátosságait 

különböző korok alkotóinak 

művei alapján (elsősorban 

19-20. századi alkotások);  

 felismeri néhány lírai mű 

beszédhelyzetét, a 

megszólító-megszólított 

viszony néhány jellegzetes 

típusát; 

 azonosítja a művek 

tematikáját, meghatározó 

motívumait; felfedez műfaji 

és tematikus-motivikus 

kapcsolatokat;  

 azonosítja a zenei és ritmikai 

eszközök típusait, felismeri 

funkciójukat, hangulati 

hatásukat; 

 azonosít képeket, alakzatokat, 

szókincsbeli és mondattani 

jellegzetességeket, a lexika 

jelentésteremtő szerepét 

megérti a lírai szövegekben; 

 megismeri a kompozíció 

meghatározó elemeit (pl. 

tematikus szerkezet, tér- és 

időszerkezet, logikai 

szerkezet, beszédhelyzet és 

változása); 

 felismer érzelmi tartalmakat;  

 sok szempontú 

megközelítésben elemez, 

értelmez különféle műfajú 

lírai alkotásokat és meg is 

tanul néhányat (pl. 

elégia/Csokonai Vitéz 

Mihály: A Reményhez; 

epigramma/Janus Pannonius: 

Pannónia dicsérete); 

 sok szempontú 

megközelítésben értelmezi, 

elemzi nemzeti 

himnuszunkat, ódáinkat 

(Kölcsey: Hymnus; 

Vörösmarty: Szózat; Petőfi: 

Nemzeti dal; memoriterek is).  

Ének-zene: ritmusok, 

ritmusfajták 

azonosítása. 

 

Vizuális kultúra: a 

kompozíció szerepe a 

festészetben, 

építészetben. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Óda, himnusz, elégia, dal, epigramma; verselési rendszer, rímes 

időmértékes verselés, rímtelen időmértékes verselés, versláb, spondeus, 

trocheus, trochaikus verselés, daktilus, kötött verssor, hexameter, 

pentameter, disztichon; rím, rímelhelyezkedés; szókép, hasonlat, 

megszemélyesítés, metafora; alakzat, ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, 

szórendcsere.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Egy korstílus – a romantika 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Petőfi Sándor néhány műve. Jellemző műfajok a 19. sz. első feléből.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az irodalmi művek megismerése során a múlt értékes törekvéseinek 

megbecsülése, azonosulás a máig ható értékekkel. 

Ismerkedés egy korstílussal, korstílus és mű/vek összefüggéseivel. 

Romantikus jegyek, vonások azonosítása, megnevezése, művészeti 

kapcsolódások feltárása. Képesség az önálló ismeretszerzésre, digitális 

források használatával. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Egy korstílus – a romantika.  

Egy-két szemelvény a korszak 

jellemző alapvetéseiről, 

törekvéseiről (pl. szabadság az 

irodalomban; új, jellegzetes 

műfajok; kevertség, töredékesség; 

romantika és népiesség). 

 

Szemelvények Kölcsey, 

Vörösmarty, Petőfi korstílusra 

jellemző, különféle műfajú, 

tematikájú alkotásaiból (pl. 

Kölcsey: Huszt; Vörösmarty: 

Ábránd; Petőfi: Egy gondolat 

bánt engemet…). 

A tanuló 

 ismerkedik egy korstílussal, a 

korstílus és egy-egy mű 

közötti összefüggéssel; 

 ismerkedik a korszak irodalmi 

életével (pl. folyóiratok, 

színházi élet, irodalmi 

kapcsolatok); 

 megismeri a korszakolás 

nehézségeit; a romantika 

hátterét, esztétikai elveit, 

törekvéseit, ábrázolásmódját, 

hangnemeit; a stílus 

formajegyeit; 

 ismerkedik romantika és 

népiesség, romantika és 

reformkor összefüggésével; 

 jellemző műveken felismeri a 

legjellemzőbb romantikus 

jegyeket, vonásokat; 

 felismer zenei és 

képzőművészeti 

vonatkozásokat, 

kapcsolódásokat; 

 az önálló ismeretszerzés 

többféle módszerével (pl. 

internet, elektronikus 

Vizuális kultúra: a 

romantikus 

festmények, épületek, 

viseletek. 

 

Ének-zene: a zenei 

romantika. 

 

Informatika: önálló 

ismeretszerzés, a 

források azonosítása. 



Cecei Általános Iskola  Pedagógiai Program III. rész 

  

51 
 

könyvtár) is gyűjt 

információkat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Műfaji fogalmak (pl. óda, epigramma, rapszódia); romantikus ellentétezés, 

romantikus képalkotás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nagyepikai alkotás (regényelemzés) – egy Jókai-regény 

és a romantikus korstílus 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Regényelemzések (házi és egyéni olvasmányok). A romantikus 

korstílus.  

Nagyepikai művek jellemzői: szerkezet, idő- és térviszonyok, 

cselekmény, fordulat, epizód, kitérő, késleltetés, előreutalás; szereplők 

rendszere; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Fogékonyság a tematikai és erkölcsi megközelítésre, értékek 

azonosítására, megvitatására, a szereplők erkölcsi dilemmáinak, 

döntéseinek mérlegelésére.  

Komplex képességfejlesztés: egy Jókai-regény sok szempontú 

megközelítése, elemzése (pl. idő- és térviszonyok, előreutalások, 

késleltetések, elbeszélői nézőpont, stílusjellemzők).   

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Nagyepikai alkotás 

(regényelemzés) - sok szempontú 

megközelítés. 

 

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 

(vagy esetleg egy másik regénye, 

pl. Az új földesúr vagy A jövő 

század regénye) – sok szempontú 

megközelítés.  

 

Tér- és időviszonyok, 

cselekmény, szerkezet.  

Hősök, magatartásformák, 

erkölcsi választások – a szereplők 

jellemzése (egyéni 

állásfoglalással). 

Regényműfaji változat (pl. 

heroikus regény, irányregény, 

utópia stb.). 

A romantika megjelenési formái 

(pl. szerkezet, 

cselekményfordulatok, jellemek, 

hangnem, előadásmód). 

A tanuló egy Jókai-regényben 

 azonosítja, elemzi az idő- és 

térviszonyokat, az 

előreutalásokat, 

késleltetéseket, epizódokat; a 

szereplők kapcsolatait, a 

cselekmény elemeit;  

 felismeri az elbeszélői 

nézőpontot, beszédhelyzetet;  

 műelemzés nyomán rögzíti a 

műfaji sajátosságokat és 

romantikus epika jellemzőit;  

 azonosítja a műben megjelenő 

tematikát (pl. család, 

szerelem, hősiesség, 

hazafiság, önfeláldozás);  

 képes a szereplők 

jellemzésére, tetteik 

minősítésére; erkölcsi 

választások értelmezésére és 

véleményezésére;  

 alkalmas a megjelenített 

értékek, erkölcsi kérdések, 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a történelmi 

regény eseményei és a 

történelem. 

 

Földrajz: az olvasott 

Jókai-regény 

topológiája. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Jókai-

regények filmes 

adaptációi. 
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Elemzések, értelmezések és 

kreatív írások.  

motivációk, 

magatartásformák 

felismerése, értelmezésére;  

 alkalmas az irodalmi élmény 

megosztására; beszámoló, 

ajánlás készítésére, különféle 

vélemények összevetésére; 

 képes memoriterek 

(prózaepikai szövegrészletek) 

előadására;  

 képes annak felismerésére és 

tudatosítására, hogy az 

elemző-értelmező olvasás 

elmélyíti az élmény- és 

tapasztalatszerzést, hogy az 

irodalomolvasás érzelmi, 

gondolati, erkölcsi, esztétikai 

élményeknek, az 

életvezetésnek is a forrása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Romantikus regény; regényműfaji változat, pl. heroikus regény; romantikus 

hős, jellem, ábrázolásmód. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Drámai műfajok (egy komédia) 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A drámai műnem.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Drámai mű/vek közös és önálló olvasása, befogadása, feldolgozása; a 

műnem jellemzőinek (pl. szerkezet, jellem, szituáció, nyelv) feltárása. 

Képesség az epikai és a drámai történetmegjelenítés közötti 

hasonlóságok és eltérések azonosítására. A műben megjelenített 

konfliktusok, döntések felismerése és mérlegelése. A komikum mint 

műfajformáló minőség felismerése, formáinak megkülönböztetése. 

Részvétel megjelenítésben (drámajátékban), színházi előadás 

megbeszélésében. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Drámai műfajok - egy komédia 

sok szempontú megközelítése 

 

Molière: Fösvény (esetleg pl. 

Képzelt beteg) vagy Shakespeare 

egy vígjátéka vagy Szigligeti: 

Liliomfi vagy Goldoni: Két úr 

szolgája.  

 

A tanuló  

 megismeri a drámai műnem 

legfontosabb jellemzőit, a 

komédia műfaját közös és 

önálló olvasással, 

feldolgozással, műelemzéssel;  

 képes az epikai és a drámai 

történetmegjelenítés közötti 

Dráma és tánc: dráma 

és színház, 

megjelenítés, 

szituáció, jellem, 

díszlet, színpadi 

szövegmondás. 
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Tér- és időviszonyok, szereplők 

rendszere, alapszituáció, 

cselekmény, konfliktusok.  

 

Drámai szerkezet.  

A komikum megjelenési formái 

(pl. helyzet- és jellemkomikum). 

Komikus jellem, jellemtípus. 

hasonlóságok és eltérések 

azonosítására;  

 a drámai szerkezet, drámai 

jellem és nyelv néhány 

jellemzőjének felismerésére; 

 a komikum mint műfajformáló 

minőség felismerésére, 

formáinak 

megkülönböztetésére;  

 egy jellemtípus azonosítására;  

 képes szituációk és instrukciók 

értelmezésére, esetleg 

megjelenítésére;  

 alkalmas részlet 

megtanulására, esetleg jelenet 

előadására az olvasott drámai 

műből, valamint egy látott 

jelenet (színházi előadás vagy 

felvétele) értelmezésére.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dráma, komédia, dialógus, konfliktus, alapszituáció, helyzetkomikum, 

jellemkomikum, típus, jellemtípus.  
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Irodalom 8. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kisepikai alkotások - prózai és verses, pl. novella, 

elbeszélés, kisregény, anekdota, karcolat, komikus eposz, 

ballada 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 

Epikai műnem. Verses és prózaepika (néhány, már tanult műfajjal). 

Mese, monda, mitológiai történet, bibliai elbeszélés, novella, kisregény, 

anekdota, ballada.  

Cselekmény, idő, helyszínek, fordulat, szereplő; szerkezet; elbeszélés, 

párbeszéd, leírás; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tematikus kapcsolódások, alapvető élethelyzetek, érzelmi tartalmak 

felismerése, erkölcsi választások értelmezése, és véleményezése (pl. 

indulatok, szeretet, együttérzés, segítőkészség, félelem, bizalom, hála). 

Kisepikai művek műelemzései eljárásainak alkalmazása, a műelemzések 

alapján következtetések, általánosan érvényes megállapítások 

megfogalmazása. Szövegtudás megosztása kifejező előadással. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Kisepikai alkotások - prózai és 

verses műfajok. 

Novella, elbeszélés, kisregény, 

anekdota, karcolat, egyperces 

novella, komikus eposz, ballada - 

műfaji rendszerezés. 

 

Tematikus kapcsolódások, 

archetipikus helyzetek 

felismerése (pl. gyerekkor-

felnőttkor, szegénység-

gazdagság, bűn-bűnhődés, 

házastársi kapcsolatok, hűség, 

kitartás, beavatás). 

 

Kosztolányi Dezső, Móricz 

Zsigmond, Mikszáth Kálmán, 

Örkény István műveiből, 

valamint választható: 

Petőfi Sándor: A helység 

kalapácsa – a komikus eposz 

műfaji sajátosságai, illetve Arany 

János egy balladája (pl. Zách 

Klára; Szondi két apródja). 

 

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem 

(részletek) – házi olvasmány. 

A tanuló  

 műelemzések során rögzíti az 

egyes műfajok sajátosságait 

is;  

 felismeri az epikus 

közlésformát, valamint a 

verses és a prózaforma 

műfajmegkötő vagy műfaj-

független szerepét; 

 alkalmazza a művek már 

ismert értelmezési 

szempontjait (elemzi az idő- 

és térviszonyokat, szerkezeti 

megoldásokat, 

előreutalásokat, 

késleltetéseket); 

 felismeri az elbeszélői 

nézőpontot, beszédhelyzetet; 

 azonosítja az irodalom nagy 

témáit, pl. család, iskola, 

gyerekek és felnőttek, 

szegénység; 

 a kisepikai műfajok 

rendszerezésével (eredet, 

forma, műfaji jellemzők) 

összefoglalja, átismétli a négy 

Vizuális kultúra: 

tematikus 

kapcsolódások a 

festészetben. 

 

Erkölcstan: beavatás; 

bűn, bűnhődés, 

lelkiismeret. 

 

Dráma és tánc: 

kifejező 

szövegmondás, 

élménymegosztás. 
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A karcolatgyűjtemény szerkezete; 

pár-novellák összevetése. 

év során megszerzett 

ismereteit; 

 képes az irodalmi élmény 

megosztására;  

 képes érzelmi tartalmak 

felismerésére, erkölcsi 

választások értelmezésére és 

véleményezésére, pl. 

indulatok, szeretet, 

együttérzés, segítőkészség, 

félelem, bizalom, hála stb.; 

 memoriterek (verses és 

prózaepikai szövegrészletek) 

előadására.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kisepika, anekdota, novella, egyperces novella, komikus eposz, szerkezet, 

időrend, elbeszélői nézőpont, beszédhelyzet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Nagyepikai alkotás - regényelemzés 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Regények, regényműfaj-változatok. Regényelemzések.  

Nagyepikai alkotások közlésformái.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberismeret, az önismeret fejlesztése: képesség a szereplők 

jellemzésére, tetteik minősítésére; alapvető emberi helyzetek, erkölcsi 

választások értelmezésére és megbeszélésére, véleményezésére. 

Nagyepikai alkotások elolvasása, több szempontú megközelítése, 

feldolgozása, a narráció sajátosságainak megbeszélése, megvitatása. Az 

irodalmi nagy témáinak felismerése, azonosítása pl. szülő és gyerek, 

gyerekek és felnőttek, iskola és nevelés; beavatás, próbatételek, 

szerelem. Az emberismeret, az önismeret fejlesztése: képesség a 

szereplők jellemzésére, tetteik minősítésére; alapvető emberi helyzetek, 

erkölcsi választások értelmezésére és megbeszélésére, véleményezésére. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Nagyepikai alkotás – egy regény 

sok szempontú megközelítése. 

Pl. Tamási Áron: Ábel a 

rengetegben vagy Szabó Magda: 

Abigél vagy Móricz Zsigmond: 

Légy jó mindhalálig (vagy egy 

másik regénye, pl. Pillangó, 

Árvácska) vagy Gárdonyi Géza: 

A láthatatlan ember. 

 

Tér- és időviszonyok, 

cselekmény, szerkezet, elbeszélői 

A tanuló nagyepikai 

alkotás(ok)ban  

 azonosítja, elemzi az idő- és 

térviszonyokat, a narráció 

sajátosságait (az elbeszélés és 

a történet időrendje, 

előreutalások, késleltetések); 

a műfaji változatot;  

 felismeri az elbeszélői 

nézőpontot, beszédhelyzetet;  

 azonosítja az irodalom nagy 

témáit, pl. szülő és gyerek, 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: nagyepikai 

alkotások 

társadalomképe. 

 

Erkölcstan: hősök, 

tettek, 

magatartásformák 

értelmezése. 
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nézőpont, hangnem, 

ábrázolásmód. 

 

Hősök, tettek, magatartásformák 

– a szereplők jellemzése (egyéni 

állásfoglalással). 

 

Regényműfaji változat (pl. 

fejlődésregény, történelmi 

regény, példázatos regény).  

Elemzések, értelmezések és 

kreatív írások. 

gyerekek és felnőttek, iskola 

és nevelés; beavatás, 

próbatételek, szerelem.  

 

A tanuló 

 képes a szereplők 

jellemzésére, tetteik 

minősítésére; alapvető emberi 

helyzetek, erkölcsi 

választások értelmezésére és 

megbeszélésére, 

véleményezésére; 

 felidézi és rendszerezi az 

olvasott, feldolgozott 

regényeket (összefoglalás); 

 képes az irodalmi élmény 

megosztására, 

olvasmányainak ajánlására; 

 alkalmas az önálló 

olvasmányválasztás 

indoklására; 

 memoriterek (prózaepikai 

szövegrészletek) előadására;  

 képes annak felismerésére és 

tudatosítására, hogy az 

elemző-értelmező olvasás 

elmélyíti az élmény- és 

tapasztalatszerzést, hogy az 

irodalomolvasás érzelmi, 

gondolati, erkölcsi, esztétikai 

élményeknek, a 

tapasztalatszerzésnek a 

forrása. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

nagyepikai alkotások 

filmes feldolgozásai és 

hatásuk. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elbeszélői nézőpont, hangnem, ábrázolásmód; fejlődésregény, humor, 

példázat / parabola, történelmi regény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok - óda, dal, 

epigramma, elégia, ekloga, életkép, tájlíra, hangulatlíra, 

gondolati líra 

Órakeret 

21 óra 

Előzetes tudás Lírai műnem. Dal, óda, himnusz, elégia, epigramma. 

Poétikai és verstani alapfogalmak.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése, hogy líra különböző műfajai az emberi érzelmek, 

erkölcsi döntések átélésének és a velük való azonosulás lehetőségét 

teremtik meg. 

Az alapvető lírai műfajok sajátosságainak (pl. beszédhelyzet, 

megszólított; tematika, motívumok, műfaji és tematikus kapcsolatok) 
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felismerése különböző korok alkotóinak művei alapján. A ritmusérzék, 

a belső hallás fejlesztése. Szövegértési és szövegelemző képességek 

fejlesztése: alakzatok, képek azonosítása, a jelentésteremtő szerep 

elemzése, a kompozíció meghatározó elemeinek értelmezése, az 

érzelmi intelligencia, az empátia fejlesztése, az érzelmi tartalmak 

megértése révén. Szövegelemzések, értelmezések sok szempontú 

megközelítésben. A szöveghű, kifejező szövegmondás fejlesztése.  

Képesség a reklám, a popzene új szóbeli költészetének értelmezésére, 

közműveltségi helyének, szerepének megértésére. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Lírai és átmeneti műfajok, 

műtípusok, pl. óda, dal, 

epigramma, elégia, ekloga, 

életkép, tájlíra, hangulatlíra, 

gondolati líra - műfaji 

rendszerezés. 

 

Tematikus, motivikus 

kapcsolódások felismerése (a 

műválasztás felölel alapvető lírai 

témákat, pl. természet, évszakok 

és napszakok, szülőföld, haza, 

család, szerelem, háború, 

szabadság, öntudat, költősors, 

költészet / ars poetica).  

Verstani, poétikai fogalmak 

rendszerezése. 

 

Szemelvények Ady Endre, Arany 

János, Csokonai Vitéz Mihály, 

Janus Pannonius, József Attila, 

Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor, 

Radnóti Miklós (Nem tudhatom), 

Szabó Lőrinc, Vörösmarty 

Mihály, Weöres Sándor műveiből 

és kortárs magyar lírai 

alkotásokból. 

 

Szemelvények a reklám és a 

popzene új szóbeli költészetéből.  

 

A fogalmi háló a választott 

művekhez kapcsolódik. 

A tanuló  

 elemzi az alapvető lírai 

műfajok sajátosságait 

különböző korok alkotóinak 

művei alapján, értelmezi 

néhány lírai mű 

beszédhelyzetét, a 

megszólító-megszólított 

viszony néhány jellegzetes 

típusát; 

 azonosítja a művek 

tematikáját, meghatározó 

motívumait; felfedez műfaji 

és tematikus-motivikus 

kapcsolatokat;  

 elemzi a zenei és ritmikai 

eszközök típusait, felismeri 

funkciójukat, hangulati 

hatásukat;  

 elemzi a képeket, alakzatokat, 

szókincsbeli és mondattani 

jellegzetességeket, a lexika 

jelentésteremtő szerepét 

megérti a lírai szövegekben;  

 elemzi a kompozíció 

meghatározó elemeit (pl. 

tematikus szerkezet, tér- és 

időszerkezet, logikai 

szerkezet, beszédhelyzet és 

változása); 

 elemzi a művekből feltáruló 

érzelmi tartalmakat; 

 sok szempontú 

megközelítésben elemez, 

értelmez különféle műfajú 

lírai alkotásokat és meg is 

tanul néhányat (Ady Endre, 

József Attila, Kosztolányi 

Ének-zene: dallam- és 

ritmusvariációk; 

énekelt versek, 

ritmushatások; a 

popzene néhány 

jellemzője. 

 

Dráma és tánc: 

kifejező 

szövegmondás. 

 

Társadalomismeret; 

mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a 

reklámeszközök és 

hatásuk. 
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Dezső, Weöres Sándor egy-

egy művét, Radnóti Miklós 

Nem tudhatom című alkotását 

és kortárs magyar szerzők 

néhány költeményét;  

  rendszerezi műfajelméleti, 

verstani, poétikai ismereteit 

(ismétléssel is);  

 ismerkedik a reklám és a 

popzene új szóbeli 

költészetével, illetve ennek 

helyével, szerepével, 

hatásával a közműveltségben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Óda, himnusz, elégia, dal, epigramma, ekloga, verselési rendszer, rímes és 

rímtelen időmértékes verselés, versláb, spondeus, trocheus, trochaikus 

verselés, daktilus, kötött verssor, hexameter, pentameter, disztichon, rím, 

rímelhelyezkedés, alliteráció; szókép, hasonlat, megszemélyesítés, 

metafora, alakzat, ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, figura etymologica, 

inverzió. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Stílusirányzatok a 20. század elején (klasszikus 

modernség) 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás A romantika mint az utolsó egységes korstílus.  

Ady, Kosztolányi (vagy más, korszakbeli szerző) egy-két műve.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak elfogadása, hogy egy korszak sokféle módon vet fel erkölcsi és 

esztétikai kérdéseket, és sokféle műformában és hangnemben felelhet a 

problémákra. 

Megismerkedés egy korszak irodalmi életével és stílusirányzataival – 

pl. impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió –, az irányzatok és egy-

egy mű összefüggésével. A stíluselemzési képességek fejlesztése. Az 

önálló ismeretszerzés, könyvtárhasználat és forráskezelés támogatása. A 

regionális és helyi kötődések elmélyítése a korszak irodalmi, művészeti, 

kulturális emlékeinek, emlékhelyeinek azonosításával. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Stílusirányzatok a 20. század 

elején (klasszikus modernség). 

 

Az impresszionizmus, 

szimbolizmus, szecesszió stílus- 

és formajegyei. 

Jellemző művek, ábrázolásmódok 

pl. Ady, Babits, Juhász Gyula, 

Tóth Árpád műveiből.  

A tanuló megismerkedik  

 egy korszak stílusirányzatai-

val – pl. impresszionizmus, 

szimbolizmus, szecesszió –, 

az irányzatok és egy-egy mű 

összefüggésével;  

 ismerkedik a korszak 

irodalmi életével (pl. a 

Nyugat szerepe, hatása; 

irodalmi kapcsolatok); 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismertek: a korstílusok 

művelődéstörténeti, 

életmódbeli 

vonatkozásai. 

 

Vizuális kultúra: 

stílusirányzatok a 20. 

század elején. 
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 megismeri a korszakolás 

nehézségeit;  

 az irányzatok főbb esztétikai 

elveit, törekvéseit, 

ábrázolásmódját, stílus- és 

formajegyeit (szimbólum-

használat és szimbolizmus 

megkülönböztetésével); 

 jellemző műveken felismeri 

az irányzatok jellegzetes-

ségeit, főbb vonásait;  

 az önálló ismeretszerzés 

többféle módszerével (pl. 

internet, elektronikus 

könyvtár stb.) is gyűjt 

információkat;  

 keres a korszakhoz regionális 

és helyi kulturális 

kötődéseket (bármely 

művészeti ágból, pl. festészet, 

szobrászat, építészet is).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió, szinesztézia, allegória, 

szimbólum, összetett költői kép. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a szórakoztató 

irodalom köréből - magyar vagy világirodalom, 

regényelemzés 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Regényelemzések (legalább 5–6, korábban közösen, részletesen 

értelmezett nagyepikai alkotás tapasztalatai). Témák, hősök, műfaji 

változatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szociális képességek, az önismeret, az empátia, az erkölcsi tudatosság 

fejlesztése, tájékozódás erkölcsi kérdésekben, az igazság és nézőpont, a 

személyes és a közösségi igazság konfliktusának megértése. 

Műmegközelítési, műelemzési eljárások alkalmazása, a személyes 

irodalmi élmények megosztása, olvasmányválasztás önálló indoklása. 

Megbeszélésekben a tetszés- vagy véleménynyilvánítás árnyaltabb 

nyelvi formáinak alkalmazása, az eltérő ízlésítéletek különbözőségének 

megértése. A szórakoztató irodalom, a populáris irodalom egyes 

alkotásainak, különféle filmes feldolgozásoknak esztétikai szempontú, 

kritikus értékelése.  

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Nagyepikai alkotás az ifjúsági 

és/vagy a szórakoztató irodalom 

köréből – egy magyar vagy 

A tanuló 

 tudja alkalmazni a művek 

megközelítésének (korábban 

gyakorolt) lehetőségeit; 

Társadalomismeret: a 

bűnügyi regények 

társadalomképe. 

 



Cecei Általános Iskola  Pedagógiai Program III. rész 

  

60 
 

világirodalmi regény sok 

szempontú megközelítése. 

 

A népszerű irodalom műfajai (pl. 

ifjúsági, bűnügyi, fantasztikus 

regény, kalandregény, sci-fi), 

megoldásai, hatása; hangnemei 

(pl. humoros regény), formái (pl. 

naplóregény, levélregény). 

Pl. Golding: A Legyek Ura / 

Salinger: Zabhegyező / Rejtő Jenő 

egy műve / Verne egy műve / egy 

klasszikus bűnügyi regény.  

 

A fogalmi háló a választott 

művekhez kapcsolódik. 

 képes az irodalmi élmény 

megosztására, olvasmányai-

nak ajánlására; 

 alkalmas az önálló olvas-

mányválasztás indoklására; 

 képes memoriterek (próza-

epikai szövegrészletek) 

előadására; 

 képes annak felismerésére és 

tudatosítására, hogy az 

elemző-értelmező olvasás 

elmélyíti az élmény- és 

tapasztalatszerzést, hogy az 

irodalomolvasás érzelmi, 

gondolati, erkölcsi, esztétikai 

élményeknek, a tapasztalat-

szerzésnek a forrása; 

 tud tájékozódni erkölcsi 

kérdésekben, és ezt igényli is; 

megérti az igazság és 

nézőpont, a személyes és a 

közösségi igazság 

konfliktusát;  

 képes az önálló műbefogadás 

mind teljesebb élményére, a 

hatás feldolgozására 

(csoportos beszélgetésben 

való részvétellel és egyéni 

szövegalkotással egyaránt);  

 képes a tetszés- vagy 

véleménynyilvánítás 

árnyaltabb nyelvi formáinak 

alkalmazására, az eltérő 

ízlésítéletek különbözősé-

gének megértésére;  

 képes a szórakoztató 

irodalom, a populáris 

irodalom egyes alkotásainak, 

különféle filmes feldolgozá-

soknak esztétikai szempontú, 

kritikus értékelésére.  

Vizuális kultúra; ének-

zene: a „népszerű 

műfajok” jellemzői. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

filmtípusok, 

műsortípusok (pl. sci-

fi; krimi). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Népszerű irodalom, bűnügyi történet, kalandregény, fantasztikus regény, 

tudományos-fantasztikus irodalom, humoros hangnem.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Drámai műfajok - egy tragédia és/vagy egy komédia 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás A drámai műnem, drámai szerkezet, drámai jellem, jellemtípusok. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A drámában megjelenített konfliktusok, erkölcsi választások 

mérlegelése és értékelése, azonosulás a műben megjelenített pozitív 

értékekkel, magatartásokkal. 

Drámai mű/vek közös és önálló olvasása, befogadása, feldolgozása; a 

műnem jellemzőinek (pl. szerkezet, jellem, szituáció, nyelv) feltárása. 

Képesség drámai hősök jellemzésére, kapcsolataik, konfliktusaik 

elemzésére. A tragikum/komikum mint műfajformáló minőség 

megértése, műbeli megjelenési formáinak felismerése. Különféle 

dramatikus formák kipróbálása révén (pl. helyzetgyakorlat, 

stílusgyakorlat, dramatikus improvizáció) az empatikus készségek 

fejlesztése. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Drámai műfajok - egy tragédia 

és/vagy egy komédia sok 

szempontú megközelítése. 

 

Shakespeare: Romeo és Júlia  

(vagy egy Shakespeare-komédia 

vagy Gogol: A revizor).  

 

Tér- és időviszonyok, szereplők 

rendszere, alapszituáció, 

cselekmény, konfliktusok. 

Drámai szerkezet.  

 

A meghatározó minőség szerepe 

(tragikus/komikus cselekmény; 

tragikus/komikus hős). 

 

Hősök (egyéni és tipikus 

vonások). 

Tragikus bukás, 

értékveszteség/komikus 

lelepleződés. 

A tanuló  

 felismeri és elemzi a drámai 

műnem főbb jellemzőit, a 

választott alkotás műfaját 

közös és önálló olvasással, 

feldolgozással, műelemzéssel; 

 elemzi a drámai szerkezet, 

drámai jellem és nyelv 

néhány jellemzőjét; 

 felismeri a 

tragikumot/komikumot mint 

műfajformáló minőséget, 

elemzi a műbeli megjelenési 

formáit; 

 tudja jellemezni a drámai 

hősöket, elemezni 

kapcsolataikat, 

konfliktusaikat; 

 képes szituációk és 

instrukciók értelmezésére, 

esetleg megjelenítésére; 

 tud elemezni és értelmezni 

egy látott jelenetet (színházi 

előadás vagy felvétele); 

 alkalmas egy szövegrészlet 

megtanulására, jelenet 

előadására az olvasott drámai 

műből vagy annak alapján; 

 különféle dramatikus formák 

kipróbálása révén (pl. 

helyzetgyakorlat, 

stílusgyakorlat, dramatikus 

improvizáció) fejlődik 

empatikus készsége.  

Dráma és tánc: dráma 

és színház; a tragikus, a 

komikus minőség 

megjelenítése; színházi 

előadás elemzése, 

értékelése. 

 

Erkölcstan: 

tragikus/komikus 

történés, cselekmény; 

érték, értékveszteség. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dráma, komédia, tragédia, komikum, tragikum, dialógus, konfliktus, 

alapszituáció, drámai nyelv, drámai jellem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A média kifejezőeszközei (1) 

Történet és elbeszélés a mozgóképen 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Megfigyeli és azonosítja a különböző médiaszövegekben megjelenő 

egyszerű helyszín- és idő-, illetve konfliktusviszonylatokat. 

Képsorozattal meg tud jeleníteni valamely egyszerű cselekményt. 

Érti a rövid, egy szálon futó, történetet bemutató művekben az ok-

okozati viszonyokat, azonosítja a történet idejét és helyszínét a 

cselekmény kezdő- és végpontját, a cselekményelemek sorrendjét. 

Dramatikus szövegek és drámajátékok segítségével képes átélni 

mindennapi konfliktusokat. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése, hogy a média nyújtotta lehetőségek közti választás 

erkölcsi-esztétikai felelősséget is jelent. 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 

komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és 

kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. 

A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 

megszerzése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Helyszín- és időviszonylatok, illetve jellemek és 

konfliktusviszonylatok felismerése, megfigyelése a 

médiaszövegekben (pl. rádióműsorban, riportban). 

Átélt, elképzelt vagy hallott esemény mozgóképi megjelenítésének 

megtervezése az életkornak megfelelő szinten (pl. story-board, 

animáció, interjú alkalmazásával).  

Abeállítás (snitt; a kamera által rögzített folyamatos tér és idő), a 

jelenet (nagyobb tér és/vagy időugrások által határolt szerkezeti 

egység), a fordulat és epizód fogalmának magyarázata. 

A korosztálynak megfelelő mozgóképi szövegeken a cselekmény- és 

történetszervezés, valamint az elbeszélés (narráció) megfigyelése és 

tudatosítása, és mindezzel összefüggésben konkrét szövegek 

elemzése során az expozíció, bonyodalom, lezárás már ismert 

fogalmainak alkalmazása.  

Egyszerűbb médiaszövegek létrehozásával (pl. interjú, újságcikk, 

közösségi portálra készülő adatlap, önportré) a képzelőerő, 

kifejezőkészség fejlesztése. 

Vizuális kultúra: idő- 

és térbeli változások 

megjelenítése 

képsorozatokkal. 

 

Dráma-tánc: az 

alapvető fogalmak 

(történet, cselekmény, 

szándék, feszültség, 

konfliktus, 

fordulópont stb.) 

ismerete és 

alkalmazása a saját 

játékok értékelő 

megbeszélése során. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jellem, hős, konfliktus, cselekmény, történet, elbeszélés, narráció, 

expozíció, bonyodalom, lezárás, beállítás, jelenet, epizód, fordulat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A média kifejezőeszközei (2) 

A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek rendszerezése 

Órakeret 

3 óra 
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Előzetes tudás 
Az egyes médiumokban megjelenő médiaszövegek közötti különbségek 

érzékelése, médiaszövegek fikciós vagy dokumentum jellegének 

megfigyelése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Annak belátása, a mozgóképi és írott szövegek közti választás erkölcsi-

esztétikai mérlegelést és értékelést igényel. 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 

komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, önálló és 

kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. 

A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 

megszerzése.  

A tudatos szövegválasztás képességének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Annak tudatosítása és próbája, hogy noha a mozgóképi szövegeknek 

nincs minden szövegre alkalmazható osztályozása, a filmek 

értelmezését, elemzését segíti a rendszerezés néhány alapszempontja 

(a valóságanyag természete, dokumentumfilm-fikció; az alkotói 

szándék és nézői elvárás – műfajfilm, szerzői film). 

 

A szerzői és a műfajfilm néhány meghatározó jellemzőjének 

meghatározása (a nézők számára ismerős témák, szériaszerű 

filmalkotások, könnyen befogadható ábrázolási konvenciók, illetve a 

személyesebb, a szerzővel azonosítható eredeti formanyelv 

használata). 

 

A meghatározó sajtóműfajok felismerése, alapvető jellemzőik 

tudatosítása (tudósítás, riport, publicisztika, kritika). 

Ének-zene: zenei 

stílusok, műfajok 

ismerete - dal, kánon, 

kórusmű, szimfónia, 

más hangszeres és 

zenekari művek, 

opera. 

 

Dráma és tánc: 

alapvető tánctípusok, 

táncstílusok és 

kísérőzenéjük 

azonosítása, mozgás- 

vagy mozgásszínházi 

formák 

megkülönböztetése.  

 

Vizuális kultúra: 

Képzőművészeti 

ágak, az építészet, a 

design főbb 

jellemzőinek 

ismerete. 

Ember és természet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dokumentum, fikció, műfaji, western, sci-fi, melodráma, burleszk, 

thriller; szerzői, ábrázolási konvenció; tudósítás, riport, kritika, 

publicisztika. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A média társadalmi szerepe, használata 

A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás A médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak.  
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A médiaszövegek elemi szövegalkotó kódjainak, kifejező eszközeinek 

ismerete. A metafora és a metonímia felismerése, alkalmazása. 

A hírműfajhoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. újságíró, 

fotóriporter) ismerete. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Annak belátása, hogy a média nagyfokú társadalmi szerepet játszik; a 

szerep megítéléséhez elvi-erkölcsi alapon nyugvó mérlegelés 

szükséges. 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi 

szerepének, működési módjának tisztázása. 

Alapszintű, a média művelődéstörténetére vonatkozó tájékozottság 

megszerzése, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelése. 

Önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság 

fejlesztése. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai 

képességek fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Annak felismerése, hogy a médiaszövegek megformálásához 

(„írásához”) és megértéséhez („olvasásához”) az adott médiumra 

vonatkozó nyelvismeretre van szükség, és a tömegkommunikáció 

médiumai más- és más jelrendszert, kódokat használnak írott, 

szimbolikus –, például egy képen látható tárgy – és technikai –, 

például a kameramozgás – kódokat). 

Annak tudatosítása, hogy a technikai úton rögzített képeket (is) 

alkalmazó kommunikáció sajátossága, hogy a képeken, 

mozgóképeken látható formáknak, motívumoknak nincs pontosan 

meghatározott értelme – a jelentés nagymértékben függ a 

befogadótól. 

Meghatározza a mágikus gondolkodás fogalmát (a tárgyak képének 

azonosítása az ábrázolttal, a kép és a valóság öntudatlan 

azonosítása). 

Annak felismerése, hogy míg a művek esetében a befogadó a szerző 

által megjelenített cselekményvilág eseményeiből maga konstruálja 

a történetet, a média direkt értelmezési kereteket kínál a 

fogyasztónak a közrebocsátott történetjavaslatok értelmezésére. 

Kérdéseket és állításokat fogalmaz meg a mediatizált 

kommunikáció egyirányú és/vagy interaktív jellegével 

kapcsolatban. 

Annak megismerése és aktuális médiaesemények feldolgozásával 

tudatosítása, miért és hogyan érvényesül a médiában a sztereotip 

megfogalmazás kényszere, milyen veszélyekkel járhat mindez. 

A nemeknek, foglalkozásoknak, életmódmintáknak, 

kisebbségeknek a tapasztalati valóságtól eltérő megjelenítésének 

felismerése a médiában, annak tudatosítása, hogy a médiaszövegek 

a közösség kulturális képviselői (reprezentánsai).  

A sztereotípia és a reprezentáció fogalmának meghatározása, annak 

érzékelése, miért problematikus hogy a világ nem olyan módon 

jelenik meg a médiában, mint a tapasztalati valóságban. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

médiumok hírei és a 

környezetben 

tapasztalt valóság 

összehasonlítása. 

 

Informatika: 

algoritmus kódolása a 

számítógép számára 

egyszerű programozási 

nyelven. 
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Élmények és tapasztalatok összevetése a média által közvetített, 

megjelenített világokkal (pl. hírműsorok, talk-showk, reality-showk, 

életmód magazinok, közösségi portálok alapján az azonosságok és 

az eltérések megfigyelése, megbeszélése).  

Azonos események eltérő megfogalmazásainak összevetése, ésszerű 

indoklás az egyszerűbb reprezentációk különbözőségeire (érdekek, 

nézőpontok, politikai és gazdasági érintettség), illetve műfaji, 

nyelvi különbségek feltárása a hírműsorokban, hírportálokon, 

napisajtóban). 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szimbolikus kód, technikai kód, mágikus gondolkodás, értelmezési keret, 

egyirányú kommunikáció, interaktív kommunikáció, sztereotípia, 

reprezentáció. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló eligazodik és hatékonyan részt vesz a mindennapi páros és 

csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Képes álláspontját 

megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével megvédeni. 

Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem 

nyelvi jeleit.  

Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) 

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

szövegből információk visszakeresésére.  

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot 

készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját 

véleményét szóban és írásban megfogalmazni, állításait indokolni. 

A tanuló ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző 

mondatfajták használatára. 

Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, 

illetve mondatrészek közötti írásjeleket.  

A tanuló a helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak 

és gyakoribb mozaikszók helyesírásában. 

Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit. 

A tanuló képes a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására, 8–

10 műfajt műnemekbe tud sorolni, és a műnemek lényegét meg tudja 

fogalmazni. A különböző regénytípusok műfaji jegyeit felismeri, a 

szereplőket jellemezni tudja, a konfliktusok mibenlétét fel tudja tárni. 

Felismeri az alapvető lírai műfajok sajátosságait különböző korok 

alkotóinak művei alapján (elsősorban 19–20. századi alkotások). Felismeri 

néhány lírai mű beszédhelyzetét, a megszólító-megszólított viszony 

néhány jellegzetes típusát, azonosítja a művek tematikáját, meghatározó 

motívumait. Felfedez műfaji és tematikus-motivikus kapcsolatokat, 

azonosítja a zenei és ritmikai eszközök típusait, felismeri funkciójukat, 

hangulati hatásukat. Azonosít képeket, alakzatokat, szókincsbeli és 

mondattani jellegzetességeket, a lexika jelentésteremtő szerepét megérti a 

lírai szövegekben, megismeri a kompozíció meghatározó elemeit (pl. 

tematikus szerkezet, tér- és időszerkezet, logikai szerkezet, beszédhelyzet 

és változása). Konkrét szövegpéldán meg tudja mutatni a mindentudó és a 

tárgyilagos elbeszélői szerep különbözőségét, továbbá a közvetett és a 

közvetlen elbeszélésmód eltérését. Képes a drámákban, filmekben 

megjelenő emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmi viszonyulások, 

konfliktusok összetettségének értelmezésére és megvitatására. Képes 

egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következő fogalmakról: 

novella, rapszódia, lírai én, hexameter, pentameter, disztichon, 

szinesztézia, szimbólum, tragédia, komédia, dialógus, monológ. Képes 

néhány egyszerűbb meghatározás közül kiválasztani azt, amely a 

következő fogalmak valamelyikéhez illik: fordulat, retorika, paródia, 

helyzetkomikum, jellemkomikum. Az ismertebb műfajokról tudja az 

alapvető információkat.  
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Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az 

elektronikus sajtó műfajaival. Ismeri a média, kitüntetetten az 

audiovizuális média és az internet társadalmi szerepét, működési módjának 

legfőbb jellemzőit. Kialakul benne a médiatudatosság elemi szintje, az 

önálló, kritikus attitűd. 
 

A továbbhaladás minimális feltételei 7. évfolyamon: 

Irodalom 

A feldolgozott művek legfontosabb ismérveinek megnevezése.  

A művek szerkezetének, legfontosabb művészi kifejezőeszközeinek felismerése.  

A szöveg megértését tanúsító szövegolvasás.  

A művek jelentése, a valóságos és az átvitt jelentés felismerése.  

A memoriter segítséggel történő felidézése.  

 

Nyelvtan 

Részvétel az iskolai kommunikációs helyzetekben, együttműködés a beszédpartnerrel és 

partnerekkel.  

Hozzászólás, vitában való részvétel.  

Jártasság az egyszerű mondatok elemzésében, a tagmondatok és a mondatrészek 

szerkezetének felismerése. A mondatfajták megkülönböztetése, a szóalkotás módjainak 

ismerete.  

Olvasható, rendezett íráskép.  

A tanult helyesírási szabályok alkalmazása.  

 

A továbbhaladás minimális feltételei 8. évfolyamon: 

 

Irodalom 

A tanult művek legfontosabb jellemzőinek és értékeinek, szerkezetének és jelentőségének 

felismerése.  

A Nyugat első nemzedéke munkásságának megfelelő elhelyezése a magyar irodalomban.  

Epikus és lírai alkotások művészi értékeinek felismerése.  

Tájékozódás a kortárs magyar irodalom jelentősebb alkotóinak műveiről.  

A mű és a kor, a mű és az alkotója viszonyának felismerése.  

A művek elsődleges és másodlagos jelentésének kutatása.  

A művészi és a szórakoztató irodalom megkülönböztetése.  

 

Nyelvtan 

Tájékozottság a tömegkommunikációs műfajokban, hatásuk ismerete, kritikus kezelésük.  

Az összetett mondatok alapvető fajtáinak felismerése.  

Az összetett és képzett szavak felismerése.  

A helyesírási alapelvek alkalmazása, olvasható, rendezett íráskép.  

A magyar nyelv legfontosabb történeti emlékeinek ismerete.  

A hivatalos iratok formáinak és nyelvhasználatának megismerése.  

 A tanult helyesírási szabályok alkalmazása. 
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ANGOL NYELV 

 

Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók 

idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia 

szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati 

készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi 

tevékenységekhez is szükségesek.  

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékenységközpontú. 

Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek során várhatóan fontos szerepet 

játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv 

segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve 

interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség 

együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.  

A mindennapi nyelvhasználatban – ezért a nyelvtanulásban is –, fontos szerepet játszanak a 

szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, ill. a nyelvtanuló észleli az írott 

vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja mint nyelvi egységet, és összefüggésében 

értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell azokat a nyelvi 

eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell 

lenniük a mondanivaló szerveződésének, szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák 

közlendőjüket. Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a 

különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést szabályok szőnek át, 

amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor szabályozzák azt. Ide 

tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.  

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a feladatvégzés 

szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek 

autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven 

beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási 

folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén 

erősíthetik a motivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulással, az 

idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd, ami magában foglalja a 

kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.  

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció jelentőségét. 

Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak keretében szerzett 

ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, 

tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.  

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási stratégiáknak, 

amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, 

valamint hogy újabb nyelveket sajátítsanak el.  

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező 

minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben támasztott 

követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a nyelvi szintek 

és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben 

mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex 

fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként 

meghatározott nyelvi szintek a következők: 

 

 
4. évfolyam, 

minimumszint 

8. évfolyam, 

minimumszint 

12. évfolyam, 

minimumszint 

Első idegen nyelv 
KER-szintben nem 

megadható 
A2 B1 

Második idegen nyelv – – A2 
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A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva határozza meg. Ez alól 

csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, 

így a képzési szakasz csak egy tanévet ölel fel. 

 

 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam 

Első idegen 

nyelv 

KER-szintben 

nem megadható 
A1 A2 B1 mínusz B1 

Második 

idegen nyelv 
- - - A1 A2 

 

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás fejlesztési 

egységeit; ezek: a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő beszéd és az íráskészség. A 

KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák azonban nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori 

sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be a kerettantervbe. 

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a NAT-ban 

megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton érintkezik az 

anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és írásbeli kommunikáció számos 

készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva, az idegen nyelv tanulása során elsajátított 

kompetenciák hasznosak az anyanyelvi kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy 

megfelelő módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek hiányosak az 

anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy az anyanyelv használata tudatosabbá 

váljon. 

Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern technika, az interneten 

található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott 

és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a 

produktív nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív 

feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad 

alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról 

való beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés 

alkalmainak megteremtésére.  

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklődésének, igényeinek, 

nyelvi és nem nyelvi készségeinek tanulási folyamatba történő bekapcsolása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák 

sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan 

alkalmas a személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív megerősítés, a 

tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.  

A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli interakció, összefüggő 

beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem különíthetők el egymástól. A hatékony 

nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a 

valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett. 

A 4-8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott témakörök egyes elemei újra és újra megjelennek, lehetőséget 

adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, így bővüljenek, 

mélyüljenek. A kerettanterv az általános iskolában minden fejlesztési szakaszban új témaköröket is javasol a 

tanulók életkorához, szükségleteihez alkalmazkodva.  

Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben a más tantárgyakkal való kapcsolódási 

pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal való együttműködés elevenebbé, 

aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert lehetőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű 

összekapcsolására. 

A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra vonatkozó, az adott 

kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés tartalma elnevezésű rész olyan 

tevékenységeket ismertet, amelyek segítségével az adott nyelvi fejlesztés megvalósítható. A nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a tartalomba. 

A kerettanterv a 4. évfolyam, majd később a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési egységek 

céljaiból és tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, kapcsolódva a szakasz végére 

előírt KER-szinthez (kivéve a 4. évfolyamot, amelynek kimenete KER-szintben nem határozható meg). 

 

ÁLTALÁNOS TANTERVŰ ÓRATERV 

A NEGYEDIKTŐL A NYOLCADIK OSZTÁLYIG 
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évf. 4. 5. 6. 7. 8. 

heti 

óraszám 

2 3 3 3 3 

éves 

óraszám 

72 108 108 108 108 

KER  

szint 

KER 

szintben 

nem 

mérhető 

A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 
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5. évfolyam 

 

Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már legalább egy év nyelvtanulási tapasztalattal rendelkeznek. 

Hozzászoktak a célnyelvi óravezetéshez, megértik az órai tevékenységekre vonatkozó rövid, egyszerű utasításokat, 

tudják, hogy léteznek olyan iskolai és iskolán kívüli helyzetek, feladatok, amelyeket csak akkor képesek sikerrel 

megoldani, ha megfelelő idegennyelv-ismerettel rendelkeznek. Már ismernek hangzó és írott célnyelvi szövegeket, 

megtették az első lépéseket az idegen nyelvi interakció és az összefüggő beszéd területén. Elkezdték az írást az 

idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani, és egyszerű formában használják az önkifejezés eszközeként is. A 

korosztály igényei és szükségletei szerint alakított idegennyelv-oktatás keretében megtapasztalták a játékos 

nyelvtanulás örömét. A feldolgozott tartalmak révén lehetőségük nyílt bepillantani egy, a sajátjukhoz részben 

hasonló, részben attól eltérő kultúrába. A pozitív visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető 

nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók előrehaladása és értékelése a 

szakvéleményben megfogalmazottak alapján történik. 

 

 

 

Óraszám: 108 óra/év 

 3 óra/ hét 

 

Az éves óraszám felosztása 
 

 

 

Témakör Óraszám 

Én és a családom, háziállataink 12 

Személyi adatok (életkor, születésnap, lakcím, foglalkozás) 10 

Ünnepek, (családi ünnepek, néhány fontos magyar és brit állami 

ünnep) 
8 

Emberek külső és belső jellemzése, állatok, tárgyak külsejének 

leírása 
10 

Lakóhelyünk bemutatása (otthonunk helyiségei, fontosabb tárgyai, 

falu/nagyváros és környéke) 
10 

Napirend, iskolai és otthoni tevékenységek, órarend, szabadidő 10 

Öltözködés, ruhadarabok 10 

Kommunikációs szándékok gyakorlása és képességfejlesztés 20 

Szabadon felhasználható 

 Kiegészítő ismeretek: a célnyelvi országok ünnepei, szokásai – 5 

órás modul 

 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák 

készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

8 

Ellenőrzés, értékelés 10 

 

Témakörök 
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Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása. 

Családi ünnepek. 

Napirend. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

család és lakóhely. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások. 

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, 

napirend. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Természetismeret: lakóhelyi környezet. 

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Étkezés 

Napi étkezések. 

 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: étrend. 

Matematika: halmazok, diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

Idő, időjárás 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

 

Természetismeret: az időjárás tényezői, ciklusok a 

természetben. 

Matematika: számok írása, olvasása, állítások 

igazságának eldöntése, tapasztalati adatok lejegyzése, 

táblázatba rögzítése. 

Öltözködés 

Évszakok és ruhadarabok. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

öltözködés, divat.  

Matematika: halmazok. 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Sportok 

 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: testrészek. 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 

sportversenyek, szabályok. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, szeretet, 

tisztelet, segítő kapcsolat. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. 

 

Testnevelés és sport: sportok. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Természet, állatok 

Kisállatok. 

Kedvenc állataim. 

Állatok a ház körül. 

 

Természetismeret: élőlények a ház körül, az állatok 

életmódjának főbb jellemzői, szoba- vagy kerti 

növények gondozása, érdekes növények; a Föld 

szépsége, egyedisége: a Kárpát-medence és hazánk 

nagytájai, növénytakarója és élővilága. 

Matematika: halmazok. 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Technika, életvitel és gyakorlat; történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek: hétköznapok, 

ünnepek. 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Az én városom/falum. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

falvak és városok, közlekedés.  

Matematika: irányok, térbeli alakzatok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, vásárlás. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Utazás, pihenés 

Táborok, osztálykirándulás.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum, a hazai táj, 

a világörökség elemei. 
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Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, könyveim. 

 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

Vizuális kultúra: képzeletem világa, műalkotások. 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

 

Ének-zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Rajz és vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat- és növényvilág. 

 

Természetismeret: környezeti rendszerek állapota, 

védelme, fenntarthatósága. 

Matematika: diagramok készítése, értelmezése, 

táblázatok olvasása. 

Egészséges életmód 

A helyes táplálkozás. 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: étrend. 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges életmód. 

 

Fejlesztési célok és feladatok 
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, az egyszerű tanári 

utasítások és kérdések, valamint a korábban feldolgozott szövegek megértése,  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott 

célnyelvi óravezetés követése; 

az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális elemmel támogatott és 

bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is rövid, egyszerű tanári utasítások 

megértése; 

 

A fejlesztés tartalma 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott célnyelvi óravezetés 

növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, 

eszközhasználat).  

Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (pl. játékos feladatok; manuális 

tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).  

A tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló szövegek megértése. 

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

aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, következtetések levonása a témára, lehetséges 

tartalomra vonatkozóan; a szöveg lényegének kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok segítségével.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a korosztálynak szóló egyéb 

hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid 

párbeszédek, tanári beszéd. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök 

alkalmazásával.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel és 

nonverbális elemekkel támogatva; 

egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás egyszerű nyelvi 

eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre; 

rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal; 

 

A fejlesztés tartalma 
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A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) támogatott 

kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra. 

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni szükségletekhez kapcsolódva. 

Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása társakkal. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid cselekvéssorok, kérdések, rövid 

párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos leírások, egyszerű felszólítások, kérések, információ 

hiányán, illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult témákról. A 

megismert versek, mondókák felidézése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása társaival közösen, 

tanári segítséggel; 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás adása saját 

magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, eseményekről;   

A fejlesztés tartalma 

Gyermekirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor közös vagy önálló előadása társak, másik osztály, 

szülők vagy tanárok részére. 

Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.  

Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok 

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka bemutatása), rövid szerepek, 

interaktív feladatok. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, rövid szövegek 

elolvasása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az egyszerű 

szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok felismerése és megértése; 

a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének megértése;  

A fejlesztés tartalma 

Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése. 

Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció készítése, képek sorba rendezése, 

szövegrészlettel való párosítása). 

Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, a szövegek feladatokon keresztül történő 

feldolgozása. 

Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös olvasása. 

Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról) tárgyszerű információ 

szerzése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, 

nyomtatványok hagyományos és online formában. 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek során rövid szavak, 

mondatok másolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának megfelelő témájú rövid 

szövegek alkotása; 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre; 
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A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása. 

Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend bemutatása, emberek, állatok, 

tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése). 

Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy elektronikus képeslap, üdvözlőlap, 

meghívó, üzenet, SMS, e-mail). 

Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok kitöltése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, adatlap, bejegyzés, 

dalszöveg. 

 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra reagálás Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

 

Not at all. 

You are welcome. 

 

Bemutatkozás, bemutatás My name is… 

  

Hello. 

Hi!  

 

Érdeklődés hogylét iránt és 

arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry.  

 

That’s all right. 

Never mind. 

 

Gratulációk, jókívánságok 

és arra reagálás 

Happy Christmas/New Year/Birthday! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? I like it. 

Egyetértés, egyet nem értés  OK. 

All right. 

Tetszés, nem tetszés What do you think of my dress? I think it’s great. I don’t (really) 

like it. 

Akarat, kívánság How about..? A ... please. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
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Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s... 

 

Információ kérés, adás Are you all right? Yes, I am. 

Tudás, nemtudás Where is she? I don’t know. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to...  OK. Oh no! 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
 

Visszakérdezés, 

ismétléskérés 

Can you spell it for me? It spells… 

Nem értés, betűzés kérése, 

betűzés 

Sorry, I don’t understand. 

Do you understand? 

Sorry, what does that mean? 

 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up?  

I don’t drink milk. 

  Present Continuous 

 

Why is she crying?  

I’m not listening. I’m leaving. 

Birtoklás kifejezése  Present forms of have I have five lessons. 

 

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

dog  

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

Here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, 

next to, between… 

Időbeli viszonyok    

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now, at 5 o’clock, on Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

Mennyiségi viszonyok  Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls, 

children, people, men, women … 

  Cardinal numbers 1-

100 

 

  Ordinal numbers  first, second… 

  Countable nouns 

 

How many CDs have you got? 
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Minőségi viszonyok  Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

Irregular comparative 

and superlative forms of 

adjectives 

Tom’s younger than Sue. Mary 

is the prettiest girl. 

 

 

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour is 

it?  

Modalitás  Can (ability) I can swim. 

Logikai viszonyok  Linking words And/or/but/because 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Nominative and 

Accusative of personal 

pronouns 

Demonstrative 

pronouns 

A, an, the 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

This, that, these, those 

 

 

 

Értékelési rendszer: 
 

A tanuló legyen képes az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget 

mérő feladatokat legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni. 
Az értékelés alapjául szolgáló ellenőrzési formák: 

- Központilag kiadott felmérő feladatsorok (hallott szöveg, olvasott szöveg értése, 

íráskészség) 

- szódolgozatok (szókincs) 

- szóbeli feleletek 

- házi feladatok 

- munkafüzetek, füzetek, szótárak külalakja 

- órai munka, aktivítás, passzivítás 

- memoriterek (beszédkészség): We’ve got a crocodile, I can’t find my keys, She’s too old, 

What’s your favourite subject? 

- „Scrapbook” feladatok (íráskészség) 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 

–  

A tanév végére várható eredmények: 
 

Hallott szöveg értése 

 

A tanuló: 

- ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; 

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért; 

- ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos 

információt kiszűr. 

 

Beszédkészség 

 

A tanuló: 

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol; 

- tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket tesz fel; 

- megértési probléma esetén segítséget kér 

 

Olvasott szöveg értése 
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A tanuló: 

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas; 

- ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló szövegben fontos információkat 

megtalál; 

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét 

megérti. 

 

Íráskészség 

 

A tanuló:  

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid mondatokat leír; 

- egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz. 

 

A továbbhaladás feltételei: 

 

- to be ige ragozása, to have got, can használata 

- ábécé 

- számok 1-100 

- családtagok  

- hónapok, napok 

- személyes névmások 

- 5-5 foglalkozás, épület, testrész, szín, bútor, tantárgy, ruhadarab, melléknév ellentéttel, 

helyiség, osztálytermi tárgy, prepozíció 

- 10 állatnév, ige, kérdő mondat 

- 5 mondat saját magáról 

- egész órák kifejezése 
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6. évfolyam 

 

A 6. évfolyam megkezdésekor a tanulók már legalább egy év nyelvtanulási tapasztalattal rendelkeznek. 

Hozzászoktak a célnyelvi óravezetéshez, megértik az órai tevékenységekre vonatkozó rövid, egyszerű utasításokat, 

tudják, hogy léteznek olyan iskolai és iskolán kívüli helyzetek, feladatok, amelyeket csak akkor képesek sikerrel 

megoldani, ha megfelelő idegennyelv-ismerettel rendelkeznek. Már ismernek hangzó és írott célnyelvi szövegeket, 

megtették az első lépéseket az idegen nyelvi interakció és az összefüggő beszéd területén. Elkezdték az írást az 

idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani, és egyszerű formában használják az önkifejezés eszközeként is. A 

korosztály igényei és szükségletei szerint alakított idegennyelv-oktatás keretében megtapasztalták a játékos 

nyelvtanulás örömét. A feldolgozott tartalmak révén lehetőségük nyílt bepillantani egy, a sajátjukhoz részben 

hasonló, részben attól eltérő kultúrába. A pozitív visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető 

nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

A 6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók változatlanul kedvet érezzenek a 

nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék a nyelvvel való foglalkozásban, valamint hogy ébren maradjon 

kíváncsiságuk az idegen nyelvet beszélő emberek és kultúrájuk iránt, nyitottak maradjanak az új ismeretek, 

tapasztalatok befogadására.  

A nyelvelsajátítás területén a korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a beszédkészség fejlesztése, de 

ebben az életkorban fokozatosan felzárkózik melléjük az olvasott szöveg értése és az írás is. A készségek 

fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben természetes módon 

összekapcsolódnak. Az idegen nyelv elsajátítása továbbra is minden esetben kontextusba ágyazva, konkrét 

beszédhelyzetek során történik, melyekben a verbális és a nem verbális elemek természetes egységet alkotnak.  

A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi szintjüknek megfelelő, változatos, érdekes 

és értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során sajátítsák el az idegen nyelvet. A témakörök részben ugyanazok, 

mint az előző fejlesztési szakaszban, de bővülnek és mélyülnek, azzal párhuzamosan, ahogy a tanulók érdeklődése 

alakul, igényeik, szükségleteik változnak. További témák is feldolgozásra kerülnek, amelyek összhangban állnak 

a NAT-ban szereplő más műveltségi területek, tantárgyak tartalmaival. A „Témakörök” táblázatban megjelölt 

kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a területeket, ahol megvalósítható a tantárgyakon átívelő – akár 

közös projektek keretében történő – tanulás. 

A 6. osztályban jelentősen bővül a tanulók szókincse. A nyelvtani szerkezeteket továbbra is kontextusba ágyazva 

sajátítják el, de fokozatosan felébred az érdeklődésük a célnyelv szabályrendszere és az anyanyelvükhöz hasonló, 

illetve attól eltérő nyelvi jelenségek iránt. Örömüket lelik a szabályszerűségek felfedezésében, de a szabályok 

ismerete csak csekély mértékben segíti nyelvi fejlődésüket. A helyes nyelvhasználat elsajátításában nagy szerepe 

van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári 

visszajelzésnek.  

Ebben a szakaszban is fontos célkitűzés, hogy a tanulók idegen nyelvi kompetenciájának fejlesztése szoros 

összefonódásban és kölcsönhatásban történjen a fejlesztési szakaszra vonatkozó nevelési célokkal és más 

kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikációval, a szociális kompetenciával, az 

esztétikai-művészeti tudatossággal és kifejezőképességgel, valamint az önálló tanulással. Fokozatosan egyre 

nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia, hiszen az IKT-eszközök használata idegen nyelven is az 

információszerzés és információcsere korszerű és hatékony eszköze.  

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 6. évfolyam végére elérjék a KER szerinti A1. szintet. 

 

 

Óraszám: 108 óra/év 

3 óra/ hét 

 

Az éves óraszám felosztása 
 

 

 

Témakör Óraszám 

Ételek, étkezések otthon és étteremben, viselkedés az asztalnál 12 
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Vendégségben. meghívás, bemutatkozás, bemutatás, ismerkedés, 

kínálás 
10 

Időjárás 8 

Programjavaslat, hobbi, szórakozás 12 

Vásárlás (mindennapos, ajándék), pénz; tárgyak leírása – forma, 

anyag, használat 
12 

Kedvenceink – együttes, tévéműsor, játék, sport, stb. 8 

Híres emberek 8 

Kommunikációs szándékok gyakorlására és képességfejlesztésre 20 

Szabadon felhasználható 

 Kiegészítő ismeretek: a célnyelvi országok ünnepei, szokásai – 5 

órás modul 

 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák 

készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

8 

Ellenőrzés, értékelés 10 

 

Témakörök 

 

Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  

Én és a családom. 

Családi események, közös programok. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

család és lakóhely. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások. 

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, 

napirend. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Természetismeret: lakóhelyi környezet. 

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés. 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: étrend. 

Matematika: halmazok, diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

Idő, időjárás 

A hét napjai és a napszakok. 

Időjárás, időjárási jelenségek megfigyelése. 

Természetismeret: az időjárás tényezői, ciklusok a 

természetben. 

Matematika: számok írása, olvasása, állítások 

igazságának eldöntése, tapasztalati adatok lejegyzése, 

táblázatba rögzítése. 

Öltözködés 

Évszakok és ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Divat. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

öltözködés, divat.  

Matematika: halmazok. 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Sportok 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: testrészek. 
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 Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 

sportversenyek, szabályok. 

Iskola, barátok 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, szeretet, 

tisztelet, segítő kapcsolat. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. 

 

Testnevelés és sport: sportok. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Természet, állatok 

Kedvenc állataim. 

Állatok a ház körül. 

Vadon élő és állatkerti állatok. 

Állatok a nagyvilágban. 

Növények az otthonomban, iskolámban. 

 

Természetismeret: élőlények a ház körül, az állatok 

életmódjának főbb jellemzői, szoba- vagy kerti 

növények gondozása, érdekes növények; a Föld 

szépsége, egyedisége: a Kárpát-medence és hazánk 

nagytájai, növénytakarója és élővilága. 

Matematika: halmazok. 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Technika, életvitel és gyakorlat; történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek: hétköznapok, 

ünnepek. 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. 

Vásárlás. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

falvak és városok, közlekedés.  

Matematika: irányok, térbeli alakzatok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, vásárlás. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás.  

Táborok, osztálykirándulás.  

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum, a hazai táj, 

a világörökség elemei. 

Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, könyveim. 

Képzeletem világa. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

Vizuális kultúra: képzeletem világa, műalkotások. 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim, múzeumlátogatás.  

Ének-zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Rajz és vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat- és növényvilág. 

 

Természetismeret: környezeti rendszerek állapota, 

védelme, fenntarthatósága. 

Matematika: diagramok készítése, értelmezése, 

táblázatok olvasása. 

Egészséges életmód 

A rendszeres testedzés. 

A helyes táplálkozás. 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: étrend. 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges életmód. 

 

Fejlesztési célok és feladatok egységenként 

 

Fejlesztési 

egység 
Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, az egyszerű tanári 

utasítások és kérdések, valamint a korábban feldolgozott szövegek megértése, begyakorolt 

rövid párbeszédek folytatása, minta alapján egyszerű szövegek alkotása.  
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 

Az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdések, néhány rövid 

mondatból álló megnyilatkozások megértése;. 

A fejlesztés tartalma 

 A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre (pl. képek, 

képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre.  

Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása a témával 

kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a tartalomra vonatkozóan.  

Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz 

közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi 

információkat hangsúlyozva, megismételve beszélnek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a korosztálynak szóló egyéb 

hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid 

párbeszédek, tanári beszéd. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök alkalmazásával.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról; 

rövid, egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi normákhoz közelítő 

kiejtése, helyes intonációval és megfelelő beszédtempóban. 

A fejlesztés tartalma 

Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés, köszönés, alapvető 

információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen környezetéről, különböző dolgok kérése és adása, 

tetszés, nemtetszés kifejezése). 

Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, magyarázat kérése. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és alkalmazása (pl. 

beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás). 

Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos megfigyelésekre) való 

reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Aktív részvétel dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli nyelvi játékokban; nonverbális 

elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az ismert szavak, kifejezések, beszédfordulatok 

szintjén. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid cselekvéssorok, kérdések, rövid 

párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos leírások, egyszerű felszólítások, kérések, információ 

hiányán, illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult témákról. A 

megismert versek, mondókák felidézése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések összekapcsolása 

kötőszavakkal; 

munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, intonációval és 

beszédtempóban.  

A fejlesztés tartalma 

Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát készítése, 

kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös vagy önálló ismétlés; a 

kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy hangszín változtatásával, érzelmek 

kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével). 
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka bemutatása), rövid szerepek, 

interaktív feladatok. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, rövid szövegek 

elolvasása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ kiszűrése;  

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;  

a készségek, képességek kreatív használata az olvasott szövegek értelmezéséhez; 

érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti alkotásai iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása, útbaigazítás). 

Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, novellák). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, 

nyomtatványok hagyományos és online formában. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek során rövid szavak, 

mondatok másolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatok 

elvégzése; 

részvétel írásbeli nyelvi játékokban; 

a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt érdeklő témájú, 

egyszerű szövegek írásához. 

A fejlesztés tartalma 

Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők).  

Az életkornak megfelelő irodalmi művek (pl. mesék, történetek) bizonyos elemeinek megváltoztatása, átírása. 

Különböző típusú szövegek kreatív írása (pl. napló, dalszöveg, listaversek, szabadversek). 

Egy-két mondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban vagy fórumban. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, adatlap, bejegyzés, 

dalszöveg. 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 
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Köszönet és arra reagálás Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, bemutatás My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce myself. 

May I/Can/ Let me introduce you to Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Érdeklődés hogylét iránt és 

arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon. 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

 

Gratulációk, jókívánságok 

és arra reagálás 

Happy Christmas/New year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Telefon felvétele Oxford, five oh two double one. Hello, this is Ms Brown 

speaking. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith speaking.  

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like it? I think it is rather strange. I like 

it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem értés Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK. 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t like it. 

He looks nice. 

Akarat, kívánság Would you like a biscuit? I’d like an ice-cream, please. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Meghívás és arra reagálás Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 

Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 
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Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Did you say the castle? 

Visszakérdezés, 

ismétléskérés 

Can you spell it for me? It spells… 

Nem értés, betűzés kérése, 

betűzés 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Sorry, what does that mean? 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I don’t 

drink milk. 

  Present Continuous 

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

 

 Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. Why 

didn’t you come yesterday? 

 

 Jövőidejűség Going to  

 

What are you going to do on 

Saturday? 

 

Birtoklás kifejezése  Present forms of have I have five friends at school. 

 

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

dog  

 

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

Here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, 

next to, between, … 

Időbeli viszonyok    

 Gyakoriság How often? 

 

 

Always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, every 

day. 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now, 

Yesterday, last week, two years 

ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, on 

Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

Mennyiségi viszonyok  Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, women 

… 

  Cardinal numbers 1-100  

  Ordinal numbers  first, second… 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have you got? 

I’ve got a lot of/little money. 
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Minőségi viszonyok  Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

Irregular comparative 

and superlative forms of 

adjectives 

Tom’s younger than Sue. Mary 

is the prettiest girl. 

 

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour is 

it?  

Modalitás  Can (ability) I can swim. 

Logikai viszonyok  Linking words And/or/but/because 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

 

Indefinite pronouns 

A, an, the 

 

There are some pencils in the 

bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any juice in my 

glass. 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

This, that, these, those 

 

Somebody, anybody, nobody, 

everybody 

 

 

 

 

Értékelési rendszer: 
 

 

Az értékelés alapjául szolgáló ellenőrzési formák: 

- Központilag kiadott felmérő feladatsorok (hallott szöveg, olvasott szöveg értése, 

íráskészség) 

- szódolgozatok (szókincs) 

- szóbeli feleletek 

- házi feladatok 

- munkafüzetek, füzetek, szótárak külalakja 

- órai munka, aktivitás, passzivitás 

- memoriterek (beszédkészség): What are you doing tonight?, How to make a cup of tea?, 

School canteens in Britain, Where were you yesterday?, I had to stay at home? 

- „Scrapbook” feladatok (íráskészség) 

 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 

 

 

 

A továbbhaladás feltételei: 

 

Hallott szöveg értése 

 

A tanuló: 
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- jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg 

lényegét megérti, 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket, utasításokat, kéréseket, 

közléseket megért; 

- ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos 

információt kiszűr. 

 

Beszédkészség 

 

A tanuló: 

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre válaszol; 

- tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, 

- tanult minta alapján kérdéseket tesz fel; 

- tanult minta alapján egyszerű párbeszédekben részt vesz. 

 

Olvasott szöveg értése 

 

A tanuló: 

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat elolvas; 

- ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben fontos 

információkat megtalál; 

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét 

megérti. 

 

Íráskészség 

 

A tanuló:  

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen leír; 

- egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz, 

- egyszerű szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) tanult minta alapján létrehoz. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A1 szintű nyelvtudás: 

A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert 

témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. 

Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket alkot.  
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7. évfolyam 

 

A 7. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1.2 szintű nyelvtudással lépnek be a további nyelvtanulási 

folyamatba. Ez a Közös európai referenciakeret (KER) megfogalmazásában azt jelenti, hogy „alapszintű” és ezen 

belül „minimumszintű” nyelvismerettel rendelkeznek. Az előző fejlesztési szakaszokban, elsősorban osztálytermi 

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

elengedhetetlenül szükségük volt a nyelvismeretre. Tisztában vannak azzal, hogy személyes boldogulásuk egyik 

fontos feltétele a használható nyelvtudás. Megismerkedtek különféle hallott és olvasott célnyelvi szövegekkel, 

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

állítani és egyszerű formában az önkifejezés eszközeként használni. A feldolgozott tartalmak révén bepillantottak 

egy idegen kultúrába, és lehetőségük nyílt azt összevetni a magyarral. A nyelvtanulás során kapott pozitív 

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

lépéseket az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

 

Óraszám: 108 óra/év 

 3 óra/ hét 

 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 
 

 

Témakör 

sorszáma 
Témakör Óraszám 

1. Időjárás 8 

2. Utazás, nyaralás: előkészületek, közlekedési eszközök 12 

3. Útbaigazítás, tömegközlekedés 8 

4. Barátság, levelezés, e-mail, internet 10 

5. Egészség, betegség 12 

6. Sportolás télen és nyáron, teremben és szabadban 8 

7. Telefonálás, posta 8 

8. Magyarország 12 

9.  Kommunikációs szándékok gyakorlására és képességfejlesztésre 15 

10.  

Szabadon felhasználható 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, egyházam és 

iskolám ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, 

szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák 

készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

5 

11. Ellenőrzés, értékelés 10 
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Témakörök 

 

Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása 

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. 

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: család, otthon; az 

ember az időben: gyermekkor, felnőttkor, öregkor. 

Hon- és népismeret: családunk története 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 

Otthon  

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Otthonok a célnyelvi országban és a nagyvilágban. 

 

Matematika: tájékozódás a térben. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

család és lakóhely. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

 

Biológia-egészségtan: táplálkozás. 

Kémia: egészséges táplálkozás: a zsírok és cukrok 

szerepe. 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 

Matematika: halmazok, diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

Idő, időjárás 

Évszakok és hónapok. 

Időjárás. 

Időjárási rekordok. 

Időjárási jelenségek. 

 

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; időjárási, éghajlati 

elemek. 

Fizika: természeti katasztrófák. 

Öltözködés 

Ruhadarabok.  

Divat világa. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

öltözködés, divat. 

Erkölcstan: szokások, társadalmi szabályok. 

Sport 

Kedvenc sportom. 

Sportok, sportfelszerelések. 

Extrém sportok. 

Sportversenyek, olimpia. 

Biológia-egészségtan: az ember megismerése és 

egészsége. 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 

sportversenyek, szabályok. 

Iskola, barátok 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, szeretet, 

tisztelet, egymás segítése. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. 

Internet, interaktív játékok. 

Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások. 

Közös időtöltés barátokkal. 

Testnevelés és sport: sportok. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Informatika: Az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák, médiainformatika. 

Természet, állatok 

Kedvenc állataim. 

Hazánk és más országok, más kontinensek élővilága. 

Biológia-egészségtan: a természetföldrajzi környezet 

és az élővilág összefüggései. 

Földrajz: földrészek és óceánok, felszínformák, 

hazánk természeti adottságai; Európán kívüli 

kontinensek, tájak, országok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: hobbiállatok 

gondozása. 
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Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

hétköznapok, ünnepek. 

Hon- és népismeret: találkozás a múlttal: ünnepeink 

eredete és szokásrendje. 

Város, bevásárlás 

Épületek, utcák. 

Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. 

Vásárlás. 

 

Matematika: tájékozódás a térben, térbeli alakzatok. 

Földrajz: országok, városok. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum, a hazai táj, 

a világörökség elemei. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, vásárlás. 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás. 

Közlekedési eszközök. 

Utazás belföldön és külföldön. 

Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben, Európa, 

Európán kívüli kontinensek, tájak, országok. 

Biológia-egészségtan: az erdők világa. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum, a hazai táj, 

a világörökség elemei. 

Fantázia és valóság 

Képzeletem világa. 

Utazás a jövőbe. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

Vizuális kultúra: képzeletem világa. 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Kedvenc múzeumom. 

Kiállítások, rendezvények, koncertek.  

 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat- és növényvilág. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Környezettudatos viselkedés. 

Biológia-egészségtan: környezeti rendszerek állapota, 

védelme, fenntarthatósága. 

Fizika: energiatermelési eljárások. 

Földrajz: globális problémák, fenntarthatóság, védett 

hazai és nemzetközi természeti értékek példái. 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vásárlás, 

egészséges életmód. 

Egészséges életmód 

A rendszeres testedzés. 

Betegségek és megelőzésük. 

Biológia-egészségtan: betegségek megelőzése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges életmód. 

Múltunk és jövőnk 

Lakóhelyem régen és most. 

Földünk jövője. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

különböző korszakok, globális problémák. 

Hon- és népismeret: Az én világom. Találkozás a 

múlttal. 

Földrajz: településtípusok; környezettudatosság, 

környezetvédelem. 

Erkölcstan: a munka világa. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció: 

szakmák, foglalkozások. 

Média, kommunikáció 

Internet, interaktív játékok, közösségi oldalak. 

Infokommunikációs eszközök a mindennapokban. 

A média szerepe a hétköznapokban. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

hírközlés. A média és a nyilvánosság szerepe. 

Biológia-egészségtan: kommunikáció az állatvilágban. 

Informatika: az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák, médiainformatika. 

Földünk és a világűr 

A naprendszer és a bolygók 

A Nap és a csillagok. 

Utazások az űrben. 

Földrajz: égitestek. 

Fizika: a naprendszer objektumai, a világűr 

megismerésének eszközei. 

Matematika: tájékozódás a térben. 

 

Fejlesztési célok és feladatok egységenként 
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Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi 

óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez kapcsolódó feladatok 

megoldása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések megértése; 

a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szó- és 

beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a szövegek témájára, 

tartalmára;  

 

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi óravezetés 

folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári 

utasítások megértése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 

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

aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges 

tartalomra vonatkozóan;  

a szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok segítségével.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező 

személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd, interaktív feladatok. 

 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban kommunikáció 

ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

 

A fejlesztés tartalma 

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre bővülő szókinccsel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

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

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások megfogalmazása, illetve az azokra történő 

válaszadás. 

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, beszélgetésben.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás A1 nyelvi szint, azaz felkészülés után rövid szövegek elmondása. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok alkalmazásával, 

összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen környezetéről;  

munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

rövid, egyszerű történetek mesélése; 

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás megfogalmazása; 
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A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása ismert témákról, 

felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, 

mondatfajtákkal. 

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekapcsolása egyszerű 

kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, indoklások, ok-okozati kapcsolatok kifejezése 

kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). 

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka bemutatása), előadás, 

prezentáció, témakifejtés. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően egyszerű olvasott szövegek lényegének, 

tartalmának megértése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;  

az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi szövegekben; 

az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének megértése, a szövegekből az 

alapvető információk kiszűrése;  

A fejlesztés tartalma 

Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése (pl. leírás, történet, 

párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, étlapon és menetrendben, 

rövid újságcikkben, programfüzetben). 

Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése.  

Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek, dalszövegek, cikkek a 

korosztálynak szóló újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések, plakátok, hagyományos és elektronikus 

nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, 

menetrend, egyszerű biztonsági előírások, magánlevelek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; mintát követve 

különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő témájú szövegek alkotása. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos témákról; 

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű interakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos témákról, különböző 

szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

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

Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes tartalmakkal való megtöltése 

(pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, dalszöveg, rap írása). 

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
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Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS, blogbejegyzés. 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra reagálás Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, bemutatás My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce myself. 

May I/Can/ Let me introduce you to 

Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to meet 

you.  

Érdeklődés hogylét iránt és 

arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much better, 

thanks. Not very well, I am afraid. 

Bocsánatkérés és arra reagálás I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

Gratulációk, jókívánságok és 

arra reagálás 

Happy Christmas/New year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Telefon felvétele Chichester, five oh two double one 

eight. 

Hello, this is Mary Brown speaking. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith speaking  

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
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Öröm, sajnálkozás, bánat Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elégedetlenség, 

bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

What a surprise! 

Remény  I hope you’ll have time to join me 

for dinner. 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like it? I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az elismerése 

és el nem ismerése 

 You are right.  

You are wrong. 

Egyetértés, egyet nem értés Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK. 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t like 

it. 

He looks nice. 

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

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. 

Ígéret Will you come and meet me at the station? Don’t worry, I will. 

I promise to be there at five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out tonight. 

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

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információkérés, -adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 
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Egymást követő események 

leírása 

What happened? 

 

First she finished lunch, then 

she phoned her friend and 

finally they all met at the 

cinema. 

Bizonyosság, bizonytalanság Do you think they will come? 

 

They will probably come.  

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Meghívás és arra reagálás Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 

Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Sorry, where does she live? 

 Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat 

értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that mean? 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? It 

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little more 

slowly, please? 

Sorry, that was a bit too fast. 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I don’t drink 

milk. 

  Present Continuous 

 

Why is she crying? I’m not listening. 

I’m leaving. 

 

  Presen Perfect Simple Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

 Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. Why didn’t 

you come yesterday? 

 

 Jövőidejűség Going to  

 

What are you going to do on 

Saturday? 

  Future with Will When will you be fourteen? 

 

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

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

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

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

  Possessive pronouns Mine, yours, his 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, Prepositional 

Phrases, Adverbs 

Here, there, on the left, on the right, 

in, on, under, opposite, next to, 

between, … 

Időbeli viszonyok    

 Gyakoriság How often? 

 

Always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day. 
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 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now, 

Yesterday, last week, two years ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, on 

Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

 Időtartam How long? (Past simple) How long were you in Spain? For 

one month. 

  Already, yet, just I havealready read it.  He has not 

finished yet.  

She has just entered the rrom.  

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, women … 

  Cardinal numbers  

1-100 

 

  Ordinal numbers  first, second… 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have you got? 

I’ve got a lot of/little money. 

A cup of tea, a piece of chocolate 

   all, both, none, neither, every, each 

There were 3 apples on the plate. 

Each tasted good. 

Minőségi viszonyok Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

Irregular comparative and 

superlative forms of 

adjectives 

Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl.  

She is the most intelligent of all. 

I’m as tall as you.  

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour is it?  

What does it look/sound/taste/feel 

like? 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

Can/could/may expressing 

permission 

I can swim. 

Can/could/may I join you, 

 Tanácsadás Should/shouldn’t You should ask her. 

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

 Tiltás Mustn’t You mustn’t smoke here. 

Logikai viszonyok  Linking words And/or/but/because 

 Feltételesség conditional We’ll stay at home if it rains. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative pronouns 

 

Indefinite pronouns 

A, an, the 

There are some pencils in the bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any juice in my glass. 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

This, that, these, those 

 

Somebody, anybody, nobody, 

everybody 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

He says he is tired. 

I don’t know where he lives. 

Tell him to stop it. 
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Értékelési rendszer: 
 

 

Az értékelés alapjául szolgáló ellenőrzési formák: 

- Központilag kiadott felmérő feladatsorok (hallott szöveg, olvasott szöveg értése, 

íráskészség) 

- szódolgozatok (szókincs) 

- szóbeli feleletek 

- házi feladatok 

- munkafüzetek, füzetek, szótárak külalakja 

- órai munka, aktivitás, passzivitás 

- memoriterek (beszédkészség): The four seasons, Five dialogues, Love train, Three 

dialogues, How to make a phone call?  

- „Scrapbook” feladatok (íráskészség) 

 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 

 

 

A továbbhaladás feltételei: 

 

Hallott szöveg értése 

 

A tanuló: 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg 

lényegét megérti, ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott szövegből kikövetkezteti, 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket, utasításokat, kéréseket, 

közléseket, eseményeket megért; 

- ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr. 

 

Beszédkészség 

 

A tanuló: 

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett 

mondatokban válaszol; 

- egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, 

- kérdéseket tesz fel; 

- tanult minta alapján eseményeket mesél el; 

- részt vesz egyszerű párbeszédben, 

- beszélgetést kezdeményez, befejez. 

 

 

Olvasott szöveg értése 

 

A tanuló: 

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, szöveget elolvas; 

- ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott szövegben fontos információkat megtalál; 

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból állószöveg 

lényegét megérti, 

- egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért, 
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- ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével 

megfogalmazott szövegben kikövetkezteti. 

 

Íráskészség 

 

A tanuló:  

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, szöveget helyesen leír; 

- egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz, 

- egyszerű szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz. 

- tanult minta alapján tényszerű információt, közvetítő szöveget ír. 
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8. évfolyam 

 

 

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

kompetenciájának fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott életkori szakaszra 

megfogalmazott nevelési célokkal, és más kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi 

kommunikáció, a szociális kompetencia, az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a 

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

további kapcsolódási pontok alakulnak ki a természettudományos és technikai kompetencia, valamint a 

munkaformák révén a kezdeményezőképesség fejlesztésével.  

 

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

helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több autentikus szövegfajtával ismerkednek 

meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani ismereteik köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani 

beszédszándékaikat. Amellett, hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan 

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

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

nyelvhasználatban segítik őket azok a nyelvtani szabályok, amelyeket ők maguk fedeznek fel és fogalmaznak meg. 

Ugyancsak hathatós segítséget jelent számukra, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés 

módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, önálló 

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

mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.  

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

és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. Ezek és az újonnan feldolgozásra kerülő témák is 

összhangban állnak a NAT-ban más műveltségi területeinek tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, 

hogy a nyelv eszközével alaposabban, árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás 

iránti motiváció fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos megválasztásának, és 

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

érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet fokozza, ha a tanulók változatos munkaformák, értelmes 

tevékenységek és érdekes, kihívást jelentő feladatok keretében fejleszthetik nyelvtudásukat.  

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

megismernek és alkalmaznak a nyelvórákon. Ezek fokozatos elsajátítása lehetővé teszi számukra, hogy az iskolán 

kívül is egyre inkább hasznosítsák, fejlesszék nyelvtudásukat.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Óraszám: 108 óra/év 

 3 óra/ hét 

 

Az éves óraszám felosztására 
 

 

Témakör 

sorszáma 
Témakör Óraszám 

1. 
Földünk nevezetes tájai, természeti környezetünk, A természet 

megóvása, veszélyeztetett növények és állatok 
8 

2. Utazás egy angliai nyelvtanfolyamra 10 
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3. 
A tenger (a tenger élővilága, felfedezők, hajótörés, kalózok, 

csempészek, lakatlan sziget, rejtelmes sziget…) 
8 

4. Egy kis történelem 10 

5. Házi munka, Főzés, receptek, egészséges életmód 12 

6. Otthoni és iskolai rendszabályok 10 

7. Tervek a szünidőre és a jövőre, Továbbtanulás, pályaválasztás 10 

8. Kommunikációs szándékok gyakorlása és képességfejlesztés 20 

9.  

Szabadon felhasználható 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, egyházam és 

iskolám ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, 

szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák 

készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

10 

10. Ellenőrzés, értékelés 10 

 

 

Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  

Én és a családom. 

Családi ünnepek. 

Nagyszüleim világa. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: család, otthon; az 

ember az időben: gyermekkor, felnőttkor, öregkor. 

Hon- és népismeret: családunk története 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem. 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Otthonok a célnyelvi országban és a nagyvilágban. 

 

Matematika: tájékozódás a térben. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

család és lakóhely. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Étkezés 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés, főzőműsorok. 

Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában és a 

nagyvilágban. 

Biológia-egészségtan: táplálkozás. 

Kémia: egészséges táplálkozás: a zsírok és cukrok 

szerepe. 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 

Matematika: halmazok, diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

Idő, időjárás 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

Időjárás. 

Természeti katasztrófák. 

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; időjárási, éghajlati 

elemek. 

Fizika: természeti katasztrófák. 

Öltözködés 

Ruhadarabok.  

Kedvenc ruháim. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

öltözködés, divat. 

Erkölcstan: szokások, társadalmi szabályok. 
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Divat világa. 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Kedvenc sportom. 

Sportok, sportfelszerelések. 

Extrém sportok. 

 

Biológia-egészségtan: az ember megismerése és 

egészsége. 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 

sportversenyek, szabályok. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Iskolai élet más országokban. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, szeretet, 

tisztelet, egymás segítése. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. 

Internet, interaktív játékok. 

Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások. 

Közös időtöltés barátokkal. 

Testnevelés és sport: sportok. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Informatika: Az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák, médiainformatika. 

Természet, állatok 

Kisállatok, felelős állattartás. 

Kontinensek, tájegységek. 

Hazánk és más országok, más kontinensek élővilága. 

Biológia-egészségtan: a természetföldrajzi környezet 

és az élővilág összefüggései. 

Földrajz: földrészek és óceánok, felszínformák, 

hazánk természeti adottságai; Európán kívüli 

kontinensek, tájak, országok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: hobbiállatok 

gondozása. 

Ünnepek és szokások 

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

hétköznapok, ünnepek. 

Hon- és népismeret: találkozás a múlttal: ünnepeink 

eredete és szokásrendje. 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Vásárlás. 

Látnivalók, nevezetességek a lakóhelyemen. 

Híres városok és nevezetességeik. 

Matematika: tájékozódás a térben, térbeli alakzatok. 

Földrajz: országok, városok. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum, a hazai táj, 

a világörökség elemei. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, vásárlás. 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás. 

Táborok, osztálykirándulás, utazás Angliába 

Utazás belföldön és külföldön. 

Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben, Európa, 

Európán kívüli kontinensek, tájak, országok. 

Biológia-egészségtan: az erdők világa. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum, a hazai táj, 

a világörökség elemei. 

Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, könyveim. 

Képzeletem világa. 

 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

Vizuális kultúra: képzeletem világa. 

Zene, művészetek 

Film- és színházi élményeim. 

Kiállítások, rendezvények, koncertek.  

Festmények 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat- és növényvilág. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Környezettudatos viselkedés. 

Biológia-egészségtan: környezeti rendszerek állapota, 

védelme, fenntarthatósága. 

Fizika: energiatermelési eljárások. 

Földrajz: globális problémák, fenntarthatóság, védett 

hazai és nemzetközi természeti értékek példái. 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vásárlás, 

egészséges életmód. 
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Egészséges életmód 

A helyes táplálkozás. 

 

Biológia-egészségtan: betegségek megelőzése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges életmód. 

Felfedezések 

Nagy földrajzi felfedezések. 

Híres felfedezők és életútjuk. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

felfedezők és feltalálók. 

Hon- és népismeret: a magyar tudomány és kultúra 

eredményei a világban. 

Tudomány, technika 

A jövő technikai vívmányai. 

Biológia-egészségtan: tudománytörténet. 

Hon- és népismeret: a magyar tudomány és kultúra 

eredményei a világban. 

Múltunk és jövőnk 

Az én jövőm. 

Iskolám múltja, jelene. 

A jövő iskolája. 

Lakóhelyem régen és most. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

különböző korszakok, globális problémák. 

Hon- és népismeret: Az én világom. Találkozás a 

múlttal. 

Földrajz: településtípusok; környezettudatosság, 

környezetvédelem. 

Erkölcstan: a munka világa. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció: 

szakmák, foglalkozások. 

Média, kommunikáció 

Infokommunikációs eszközök a mindennapokban. 

A média szerepe a hétköznapokban. 

Testbeszéd. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

hírközlés. A média és a nyilvánosság szerepe. 

Biológia-egészségtan: kommunikáció az állatvilágban. 

Informatika: az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák, médiainformatika. 

Földünk és a világűr 

Utazások az űrben. 

Földrajz: égitestek. 

Fizika: a naprendszer objektumai, a világűr 

megismerésének eszközei. 

Matematika: tájékozódás a térben. 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok egységenként 
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A2.1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi 

óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez kapcsolódó feladatok 

megoldása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondolatmenetének 

követése; 

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert témakörökben elhangzó 

szövegekből, részben önállóan, részben a megértést segítő, változatos feladatokra 

támaszkodva; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének követése a tanult nyelvi 

eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet figyelembe vételével. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának megfelelő 

vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a 

lényegi információkat megismételve beszélnek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező 

személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd, interaktív feladatok. 

 

 



Cecei Általános Iskola                                                                                

Pedagógiai program 

 

103 
 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
A2.1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Válaszadás a hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek folytatása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő használata útján; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a megértetés, illetve a 

beszédpartner megértése érdekében;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás strukturált, előre látható 

szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal).  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás célnyelvi beszélőkkel.  

Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés alkalmazása, illetve szükség 

esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és alkalmazása (pl. a 

kommunikáció fenntartása, követése, lezárása). 

Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre) való reagálás egyszerű nyelvi 

eszközökkel. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás A2.1 nyelvi szint, azaz felkészülés után rövid szövegek elmondása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések összekapcsolása lineáris 

kötőszavakkal, és az ok-okozati összefüggések kifejezése; 

a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát készítése, kiállítása, 

szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi normához közelítő kiejtés 

gyakorlása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka bemutatása), előadás, 

prezentáció, témakifejtés. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A2.1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően egyszerű olvasott szövegek 

lényegének, tartalmának megértése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; 

a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, értelmezéséhez; 

tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 

az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művészeti alkotások 

iránt. 

A fejlesztés tartalma 
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Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek, dalszövegek, cikkek a 

korosztálynak szóló újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések, plakátok, hagyományos és elektronikus 

nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, 

menetrend, egyszerű biztonsági előírások, magánlevelek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2.1 nyelvi szint, azaz ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; mintát 

követve különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő témájú szövegek 

alkotása. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az őt érdeklő, 

ismert témákról; 

az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek felismerése és 

követése. 

A fejlesztés tartalma 

Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű létrehozása során (pl. 

megszólítás levélben, e-mailben, záró formula). 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMS-ben használt emotikon, 

rajz, ábra, diasor). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
 

 
Kezdeményezés és válasz 

 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra reagálás Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, bemutatás My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce myself. 

May I/Can/ Let me introduce you to 

Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to meet 

you.  

Érdeklődés hogylét iránt és 

arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much better, 

thanks. Not very well, I am afraid. 

Bocsánatkérés és arra reagálás I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 
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Gratulációk, jókívánságok és 

arra reagálás 

Happy Christmas/New year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

Telefon felvétele Chichester, five oh two double one 

eight. 

Hello, this is Mary Brown speaking. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith speaking  

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, sajnálkozás, bánat Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elégedetlenség, 

bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join me 

for dinner. 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like it? I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az elismerése 

és el nem ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem értés Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t like 

it. 

He looks nice. 

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

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. 

Szükségesség Is that necessarily so? Do I have to...? Is it a 

must? For sure? 

 

People must sleep 

sometimes. 
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Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the station? Don’t worry, I will. 

I promise to be there at five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out tonight. 

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

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információkérés, -adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

Egymást követő események 

leírása 

What happened? 

 

First she finished lunch, then 

she phoned her friend and 

finally they all met at the 

cinema. 

Bizonyosság, bizonytalanság Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Meghívás és arra reagálás Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 

Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat 

értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that mean? 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? It 

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little more 

slowly, please? 

Sorry, that was a bit too fast. 

 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I don’t drink 

milk. 
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  Present Continuous 

 

Why is she crying? I’m not listening. 

I’m leaving. 

 

  Presen Perfect Simple Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

 Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. Why didn’t 

you come yesterday? 

 

 Jövőidejűség Going to  

 

What are you going to do on 

Saturday? 

 

  Future with Will When will you be fourteen? 

 

    

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

 

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

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

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

  Possessive pronouns Mine, yours, his 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, Prepositional 

Phrases, Adverbs 

Here, there, on the left, on the right, 

in, on, under, opposite, next to, 

between, … 

Időbeli viszonyok    

 Gyakoriság How often? 

 

Always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day. 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now, 

Yesterday, last week, two years ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, on 

Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

 Időtartam How long? (Past simple) How long were you in Spain? For 

one month. 

  Already, yet, just I havealready read it.  He has not 

finished yet.  

She has just entered the rrom.  

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, women … 

  Cardinal numbers 1-100-  

  Ordinal numbers  first, second… 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have you got? 

I’ve got a lot of/little money. 

A cup of tea, a piece of chocolate 

   all, both, none, neither, every, each 

There were 3 apples on the plate. 

Each tasted good. 
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Minőségi viszonyok Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

Irregular comparative and 

superlative forms of 

adjectives 

Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl.  

She is the most intelligent of all. 

I’m as tall as you.  

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour is it?  

What does it look/sound/taste/feel 

like? 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

Can/could/may expressing 

permission 

I can swim. 

Can/could/may I join you, 

 Tanácsadás Should/shouldn’t You should ask her. 

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

 Tiltás Mustn’t You mustn’t smoke here. 

Logikai viszonyok  Linking words And/or/but/because 

 Feltételesség conditional We’ll stay at home if it rains. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative pronouns 

 

Indefinite pronouns 

A, an, the 

There are some pencils in the bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any juice in my glass. 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

This, that, these, those 

 

Somebody, anybody, nobody, 

everybody 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

He says he is tired. 

I don’t know where he lives. 

Tell him to stop it. 

 

 

 

Értékelési rendszer: 
 

 

Az értékelés alapjául szolgáló ellenőrzési formák: 

- Központilag kiadott felmérő feladatsorok (hallott szöveg, olvasott szöveg értése, 

íráskészség) 

- szódolgozatok (szókincs) 

- szóbeli feleletek 

- házi feladatok 

- munkafüzetek, füzetek, szótárak külalakja 

- órai munka, aktivitás, passzivitás 

- memoriterek (beszédkészség): Shopping for clothes, How to go?, Two jokes, What do you 

want tobe?, Some burgers.  

- „Scrapbook” feladatok (íráskészség) 

 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 
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A továbbhaladás feltételei: 

 

 

Hallott szöveg értése 

 

A tanuló: 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott kb. 100 szavas szöveg lényegét 

megérti,  

- ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 

100 szavas szövegből kikövetkezteti, 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket, utasításokat, kéréseket, 

közléseket, eseményeket megért; 

- ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből fontos információt 

kiszűr 

- jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben 

képes a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. 

 

 

Beszédkészség 

 

A tanuló: 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban 

válaszol; 

- egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, 

- kérdéseket tesz fel; 

- eseményeket mesél el;, 

- fenntartja a beszélgetést, pl. új témákat kezdeményez. 

 

 

Olvasott szöveg értése 

 

A tanuló: 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott,  kb. 100 szavas szöveget elolvas; 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos 

információkat megtalál; 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti, 

- egyszerű történetet megért; jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb. 

100 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti; 

- jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben a 

lényeges információt a lényegtelentől elkülöníti; 

- ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével 

megfogalmazott szövegben kikövetkezteti. 

 

 

 

Íráskészség 

 

A tanuló:  

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott – ismert struktúrák felhasználásával – 

tényszerű szöveget helyesen leír; információt közvetítő kb. 50 szavas szöveget ír; 

- egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz, 

- egyszerű szöveget (baráti levél, üzenet, üdvözlet) létrehoz. 

- kb. 50 szavas jellemzést, beszámolót ír. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a ciklus 

végén 

A2 szintű nyelvtudás: 

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt. 

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben. 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet mesél el, 

valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű írott szövegekben 

megtalálja a fontos információkat. 

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 
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BEVEZETÉS 

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

rendelet 2. sz. melléklete és az Apáczai Kiadó Kompetencia Alapú Oktatás Matematika Tanterve felhasználásával, a 2012-

ben megjelent Nemzeti Alaptanterv és Kerettanterv alapján készült. 

A kerettanterv a hagyományosan igényes oktatáson kívül nagy hangsúlyt fektet az alapozó szakaszban (1−6. évfolyam) a 

felzárkóztatásra, amely hozzájárul az esélyegyenlőtlenség csökkentéséhez is. Továbbá a kerettanterv lehetőséget biztosít a 

tehetséggondozásra is mind a négy évfolyamon. Így jobban a biztosítható a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése.  

 

ÓRASZÁMOK 

 

Évfolyam 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám 5 4 4 4 

Éves óraszám 180 144 144 144 
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CÉLOK ÉS FELADATOK 

Az általános iskola 5−8. évfolyamán a matematikaoktatás megismerteti a tanulókat az őket körülvevő világ konkrét 

mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozza a korszerű, alkalmazásra képes matematikai műveltségüket és az 

életkoruknak megfelelő szinten biztosítja a többi tantárgy tanulásához szükséges matematikai ismereteket és eszközöket. 

Alapvető célunk a gondolkodás képességének folyamatos fejlesztése és a kompetenciák kialakítása. 

Az általános iskola 5−8. évfolyama egységes rendszert alkot, de – igazodva a gyermeki gondolkodás fejlődéséhez, az életkori 

sajátosságokhoz − két, pedagógiailag elkülöníthető periódusra tagolódik. Az alapozó szakasz utolsó két évében a tanulók 

gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz, ezért itt az integratív-képi gondolkodás fejlesztése 

a cél. A 7−8. évfolyamon elkezdődik az elvont fogalmi és elemző gondolkodás kialakítása is.  

Ez a tanterv a NAT 2012-ben megfogalmazott fejlesztési célokhoz és a kijelölt legfőbb kompetenciaterületekhez kapcsolódó 

tananyagrendszert tartalmazza a fejlesztés-központúságot szem előtt tartva. A fejlesztő munkát a matematikai tevékenységek 

rendszerébe kell beépíteni. Ezért alapvető fontosságú, hogy az alapozó szakaszban a tevékenységek részletesen legyenek 

kifejtve, így például a mérések, a fogalomalkotást előkészítő játékok, az alapszerkesztések és a geometriai transzformációk 

tulajdonságainak megtapasztalása. Ezeket kiegészítik a tananyag feldolgozásában megjelenő munkaformák: a pár-, illetve 

csoportmunka, valamint a projektfeladatok. Természetesen az önálló feladatmegoldást, a differenciált munkaformát továbbra 

is alkalmazzuk. 
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A tevékenységek tárházába tartozik az eszközök használata, különös tekintettel az elektronikus eszközökre, azon belül az 

oktatási célú weblapokra az interneten. 

Fejlesztendő a tanulók kommunikációs képessége, saját gondolataik szabatos megfogalmazása szóban és írásban; mások 

gondolatainak megértése, a vitákban érvek és ellenérvek logikus használata. 

Az általános iskola felső tagozatán egyre nagyobb szerepet kap az elemző gondolkodás fejlesztése, a problémamegoldások 

mellett a felvetett kérdések igazságának, vagy hamisságának eldöntése, a döntések igazolása. A tanulók legnagyobb része 

ebben a korban jut el a konkrét gondolkodástól az absztrahálásig. Ezért a legfontosabb cél a konstruktív gondolkodás 

kialakítása, amelyet a tanulók életkorának megfelelően manipulatív tevékenységek elvégeztetésével, az összefüggések önálló 

felfedeztetésével érhetünk el. Az önellenőrzéssel növeljük a tanulók önbizalmát, a változatos módszerekkel, a korosztálynak 

megfelelő játékos formákkal, kis lépéseken keresztül, természetes módon hangoljuk őket a matematika tudományának 

befogadására.  

 Fontos, hogy a valóságban előforduló problémákra a tanulók meg tudják találni a megfelelő matematikai modellt, azokat 

helyesen tudják alkalmazni. Ezért nagy hangsúlyt kell fektetni a szövegértő, elemző olvasásra. Ugyanakkor azt is el kell érni, 

hogy a matematikában tanult ismereteket a tanulók alkalmazni tudják más műveltségi területeken is. 

Fokozatosan kell kialakítani a matematika szaknyelvének pontos használatát és jelölésrendszerének alkalmazását. 
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Az általános iskolai matematikaoktatás alapvető célja, hogy a megszerzett tudás az élet minden területén, a gyakorlati 

problémák megoldásában is alkalmazható legyen. 

 

FEJLESZTÉSI CÉLOK 

1. Tájékozódás  

 Tájékozódás a térben 

 Tájékozódás az időben 

 Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban 

2. Megismerés  

 Tapasztalatszerzés  

 Képzelet 

 Emlékezés 

 Gondolkodás 

 Ismeretek rendszerezése 

 Ismerethordozók használata 

3. Ismeretek alkalmazása 

4. Problémakezelés és - megoldás 

5. Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően; 

átstrukturálás 

6. Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek és együttéléssel kapcsolatos értékek  
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 Kommunikáció  

 Együttműködés  

 Motiváltság  

 Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás 

7. A matematika épülésének elvei 

 

KULCSKOMPETENCIÁK 

 

 A matematikai kulcskompetenciák folyamatos fejlesztése: 

   - számlálás, számolás 

  - mennyiségi következtetés, valószínűségi következtetés 

- becslés, mérés 

   - problémamegoldás, metakogníció   

   - rendszerezés, kombinativitás 

   - deduktív és induktív következtetés 

 A tanulók értelmi képességeinek − logikai készségek, problémamegoldó, helyzetfelismerő képességek − 

folyamatos fejlesztése 

 A tanulók képzelőerejének, ötletességének fejlesztése 
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 A tanulók önellenőrzésének fejlesztése 

 A gyors és helyes döntés képességének kialakítása 

 A problémák, egyértelmű és egzakt megfogalmazása, megoldása 

 A tervszerű és célirányos feladatmegoldási készség fejlesztése 

 A kreatív gondolkodás fejlesztése   

 A világról alkotott egyre pontosabb kép kialakítása 

 A tanult ismeretek alkotó alkalmazása más tudományokban, a mindennapi életben 

A HELYES TANULÁSI SZOKÁSOK, ATTITŰDÖK KIALAKÍTÁSA 

A tanulók 

- a számítások, mérések előtt becsléseket végezzenek, 

- a feladatmegoldások helyességét ellenőrizzék, 

- a feladatok megoldása előtt megoldási tervet készítsenek, 

- a geometriai szerkesztések elkészítése előtt vázlatrajzot készítsenek, 
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- a szöveges feladatok megoldásánál a szöveget pontosan értelmezzék, és a választ valamint az ellenőrzést 

szabatosan írják le. 

A tanulók 

- gondolataikat pontosan, életkoruknak megfelelően a szaknyelv használatával tudják elmondani, 

- a számolási készség kialakulása után használják a zsebszámológépet, 

  - szakirodalomból, internetről, egyéb ismerethordozókból önállóan is gyarapítsák tudásukat, 

- tájékozódjanak a korosztálynak megfelelő újságok, folyóiratok és szaklapok körében,   

- ismerjék a tananyaghoz kapcsolódó matematikatörténeti érdekességeket. 

A négy év során tudatosan kell fejleszteni a tanulók lényegkiemelő képességét, analizáló és diszkussziós készségét, átfogó, 

nagyobb összefüggések felfedezésére is képes gondolkodását. Erre irányul a matematikaoktatásban a sokféle logikai feladat, 

a felfedeztető tanítás, az ismétlés, a rendszerezés, a szövegelemzés, a megoldások vizsgálata, a matematikai tartalmú játékok, 

és a tanár egyéniségétől, igényeitől függő, változatos módszertani megoldás. Az utóbbi években kiemelt cél a matematikai 

kompetenciák megszerzése, amelyeket új módszerek bevezetésével lehet kialakítani.  Ilyenek például a pár-, csoport-, 

kooperatív, illetve a projektmunkák. A közösen, csoportban (vagy párban) végzett munka során ki kell alakítani a tanulók 

közötti együttműködést, a helyes munkamegosztást, az egyéni és a közösségi felelősségvállalást. A közös eredmény érdekében 

előtérbe kerül egymás személyének tiszteletben tartása, a szolidaritás, a tolerancia, a segítőkészség. Ebben a szocializációs 

folyamatban könnyebben fejleszthetők a tanulók egyéni képességei, könnyebben kialakul az intenzív érdeklődés és a 
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kíváncsiság, ami elősegíti a hatékonyabb tanulást. A tanulók matematikai szemléletének kialakításában nagy segítséget 

nyújtanak az interaktív tananyagok és az internet rendszeres használata. 

„A matematikai kompetencia: az alapműveletek és arányképzés alkalmazásának képessége a mindennapok 

problémáinak megoldása érdekében, a fejben és papíron végzett számítások során. A hangsúly a folyamaton és a 

tevékenységen, valamint a tudáson van. A matematikai kompetencia felöleli – eltérő fokban – a matematikai 

gondolkodásmód alkalmazásának képességét és az erre irányuló hajlamot (logikus és térbeli gondolkodás), valamint az 

ilyen jellegű megjelenítést (képletek, modellek, szerkezetek, grafikonok, táblázatok).  

A matematika kompetenciához szükséges tudás magában foglalja a számok, a mértékek és szerkezetek, az 

alapműveletek és alapvető matematikai fogalmak és koncepciók és azon kérdések megértését, amelyekre a matematika 

válasszal szolgálhat. 

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 

matematika nyelvén kommunikáljon, valamint hogy megfelelő segédeszközöket is alkalmazzon. 

A matematika terén a pozitív hozzáállás az igazság tiszteletén és azon a törekvésen alapszik, hogy a dolgok okát és azok 

érvényességét keressük.” /Kulcskompetenciák az élethosszig tartó tanuláshoz − Európai referenciakeret anyagából/ 
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5–6. évfolyam 
 

A felső tagozaton az eddig megszerzett tudást és kompetenciákat kell elmélyíteni és kiterjeszteni. A mindennapi élet 

problémamegoldásához szükséges képességek és ismeretek elsajátítása mellett legalább ugyanilyen fontos, hogy a 

matematikatanulás szolgálja egy jól működő gondolkodásmód, egy tanulási stratégia, ítélőképesség, megértés és sok 

általánosabb pozitív emberi tulajdonság formálását is. 

A matematikai gondolkodásmódot fel kell használni a problémamegoldások során. Ehhez szükséges megfelelő 

szemléltető ábrákat, diagramokat, grafikonokat készíteni, ilyeneket értelmezni, elemezni és felhasználni; halmazokat 

jellemezni, szabályszerűségeket észrevenni, általánosító sejtéseket, állításokat megfogalmazni.  

Az érvelés, a cáfolás, a vitakészség, a helyes kommunikáció fejlesztése folyamatos feladatunk. Ehhez szükséges 

másokkal a problémamegoldásban együttműködni, gondolatainkat, a megismert fogalmakat rendszerezni. A 

modellalkotás fontos eszköz, amely segítséget nyújt a problémák megoldásában. Fontos, hogy a tanulók a 

modellalkotásaik során a megértett és megtanult fogalmakat és eljárásokat fel tudják használni, és a modellekbe 

szervesen be tudják építeni. Szükséges, hogy problémahelyzetet leíró szöveg alapján a probléma lényegét felismerjék, 

majd annak megfelelő, a probléma megoldását elősegítő modelleket alkossanak. Fokozatosan fejleszteni kell a 

matematikai szaknyelv és jelölésrendszer használatát, alkalmazását. 
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Ebben a két évfolyamban sajátítják el egyszerű szöveges feladatok megoldásának néhány stratégiáját: a hétköznapi és 

gyakorlati problémák megértését és megjelenítését matematikai alakban, az eredmény becslését és ellenőrzését. 

Tájékozódnak síkban és térben, ismerik az egyszerű síkbeli és térbeli alakzatokat. Tudják a tanult mértékegységeket 

átváltani. Készségszinten számolnak egész számokkal, és gyakorlottak a racionális számokkal való műveletek 

végzésében. 

A tanulók értékelése 

 

Ellenőrzési módszerek: 

 feladatlapok (állítások igazságtartalmának eldöntése, hibakereséses feladatok elvégzése, egyszerű feleletválasztás, 

többszörös feleletválasztás ellenpéldák indoklásával, logikai feladatok megoldása indoklással stb.); 

 szóbeli felelet (órán megoldott mintafeladatok alapján számonkérés, házi feladatok helyes megoldásának szakszerű 

kommunikálása, lényegkiemelés, érvelés, kiselőadás felkészülés alapján, definíciók, tételek pontos kimondása, 

bizonyítások levezetése, órai feladatok stb.); 

 röpdolgozat  (  írásbeli felelet új fogalmak megértéséről, azok alkalmazási szintjéről) 

 témazáró dolgozat (nagyobb témakörök végén, vagy több témakör együttes zárásakor értékelő felmérő dolgozat); 

 írásbeli házi feladat  

 füzetvezetés 

 kiselőadások, házi dolgozatok 

 órai munka 

 számítógépen írt tesztek, online feladatmegoldások 

  otthoni munka (feladatok megoldása, gyűjtőmunka, megfigyelés, feladatok számítógépes megoldása stb.); 
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 csoportmunka (statisztikai adatgyűjtés, valószínűségi kísérletek elvégzése stb.); 

 projektmunka és annak dokumentálása; 

 versenyeken, vetélkedőkön való szereplés, elért eredmények. 

A tantárgyi eredmények értékelése a hagyományos 5 fokozatú skálán történik. Fontos, hogy a tanulók 

 motiváltak legyenek a minél jobb értékelés elnyerésére; 

 tudják, hogy munkájukat hogyan fogják (szóban, írásban, osztályzattal) értékelni, – ez a tanár részéről 

következetességet és céltudatosságot igényel; 

 számítsanak arra, hogy munkájuk elvégzése után önértékelést is kell végezniük; 

 hallgassák meg társaik értékelését az adott szempontok alapján; 

 fogadják meg tanáraik észrevételeit, javaslatait, kritikáit akkor is, ha nem érdemjeggyel történik az értékelés, tudják 

hasznosítani a fejlesztő értékelési megnyilvánulásokat. 
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5. évfolyam 

 

Éves óraszám: 180 

Heti óraszám: 5 

 

Témakör  óraszám 

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

6+Folyamatosan fejlesztendő 

Számtan, algebra  88   (Term számok, Egész számok, Törtek, Tizedes törtek 

23+17+24+24) 

Geometria  46 (Alakzatok, Ponthalmazok, Szögek   20+16+10) 

Függvények, az analízis elemei 10 

Statisztika, valószínűség 5+Folyamatosan fejlesztendő 

Ismétlés  

Tanév eleji 5 

Tanév végi 10 

Írásbeli témazáró és értékelő felmérő dolgozat 10 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/  

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, 

kombinatorika, gráfok 
Órakeret 
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Fejlesztési cél 6 óra+ foly. fejl. 

Előzetes tudás Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak 

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

Több, kevesebb, ugyanannyi fogalma. Állítások igazságtartalmának eldöntése. 

Néhány elem sorba rendezése, az összes eset megtalálása (próbálgatással). 

A tematikai egység, 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerezést segítő eszközök használata. 

Halmazszemlélet fejlesztése.  

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 

Kommunikáció fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számok csoportosítása, halmazba rendezése 

adott feltételek szerint. 

Halmazok metszete, uniója, részhalmaz 

fogalma szemlélet alapján 

Adott tulajdonságú pontok keresése. 

Elemek elrendezése, rendszerezése. 

 

Néhány elem sorba rendezése, kiválasztása 

különféle módszerekkel. 

Halmazszemlélet kialakítása 

 

Tárgyak tulajdonságainak kiemelése, 

halmazba rendezése: 

összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés. 

 

 

A kombinatorikus gondolkodás, a célirányos 

figyelem kialakítása, fejlesztése. 

 

 

 

 

Vizuális kultúra, technika, 

testnevelés, földrajz. 

Szövegértelmezés. 

Relációk ismerete: egyenlő, kisebb, nagyobb, 

több, kevesebb.  

Logikai kifejezések használata: nem, és, vagy, 

Értő, elemző olvasás és a lényegkiemelő 

képesség fejlesztése. 

 

Kommunikáció fejlesztése a nyelv logikai 

Magyar nyelv és 

irodalom. 
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minden,van olyan, legalább, legfeljebb.  elemeinek használatával.  

Megoldások megtervezése, eredmények 

ellenőrzése. 

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, közös rész, igaz, hamis, nem, és, vagy, minden, van olyan, biztos, 

lehetséges, lehetetlen, legalább, legfeljebb. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

88 óra 

Előzetes tudás 

Számok helyes leírása és olvasása a tízes számrendszerben 10 000-ig. A számok különféle alakjainak 

(alaki-, helyi-, valódi) helyes értelmezése.. Két-két szám összehasonlítása. Számok sorba rendezése 

növekvő és csökkenő sorrendben. Számszomszédok helyes megállapítása, számok kerekítése. A tanult 

számok számegyenesen való ábrázolása.  

Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság). 

Kis nevezőjű törtek szemléletes fogalma, előfordulásuk a mindennapi életben. 

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

A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása. Fejben számolás 

százas számkörben. A négy alapművelet,  a műveleti sorrend és a zárójelhasználata természetes 

számok halmazán ( Szorzás és osztás legföljebb kétjegyű számmal. Ellenőrzés. 

Páros és páratlan számok, többszörös, osztó, maradék fogalma. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség fejlesztése. A műveleti sorrend használatának 

fejlesztése, készségszintre emelése.  

Megoldási terv készítése, az eredmény becslése, megoldás után a becsült érték és a tényleges megoldás 

összevetése.  

Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető magatartás fejlesztése. 

Pénzügyi ismeretek alapozása. 
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Ellenőrzés, önellenőrzés. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Természetes számok milliós számkörben. 

Alaki érték, helyi érték. 

Számok csoportosítása, ábrázolásuk 

számegyenesen. 

A négy alapművelet elvégzése. 

Műveleti sorrend. 

A számfogalom mélyítése, egyre bővülő 

számkörben. 

A természetes szám modellként való kezelése  

(különféle fogalmi tartalmak – darabszám, 

mérőszám, értékmérő, jel – szerint) 

A számok helyesírása. 

Számok ábrázolása számegyenesen. 

 

Kombinatorikus gondolkodás alapelemeinek 

alkalmazása számok kirakásával. 

 

Becslési készség fejlesztése. Közelítő értékek 

szükségességének alakítása. 

Értő-elemző olvasás, problémamegoldó képesség 

fejlesztése, következtetési készség fejlesztése. 

Földrajz, mindennapi 

pénzforgalom (vásárlás) 

Negatív szám értelmezése modellekkel: 

adósság, hőmérséklet. 

Ellentett, abszolút érték.  

Negatív számok összeadása, kivonása, 

szorzásuk és osztásuk természetes 

számmal. 

Készpénz, adósság fogalmának továbbfejlesztése. 

Mélységek és magasságok értelmezése 

matematikai szemlélettel.  

Számolási készség fejlesztése. 

Gazdaságtan: 

bankszámlakivonat 

Történelem: időszalag 

 

 

A közönséges tört fogalma.  

A tört értelmezése kétféle modellel. 

A törtek szemléltetése, a törtfogalom kialakítás 

kisnevezőjű törtek esetében. 

Ének-zene: hangjegyek 

értékének és a 
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Tört helye a számegyenesen. 

Törtek egyszerűsítése, bővítése, nagyság 

szerinti összehasonlítása. 

Összeadás, kivonás a törtek körében. 

Törtek szorzása, osztása természetes 

számmal. 

 

A törtek egész szomszédainak meghatározása, és 

ennek alkalmazása a számegyenesen történő 

ábrázoláskor. 

Matematikai jelek értelmezése (<, >, = stb.) 

használata. 

 

A műveletfogalom mélyítése. A számolási készség 

fejlesztése gyakorlati feladatokon keresztül. 

 

törtszámoknak a 

kapcsolata. 

 

 

 

Valószínűség-számítás 

 

Tizedestört fogalma. 

A tizedestörtek értelmezése. 

Tizedestörtek jelentése, kiolvasása, 

leírása. Tizedestörtek ábrázolása 

számegyenesen. Tizedestörtek 

egyszerűsítése, bővítése, nagyság szerinti 

összehasonlításuk. Tizedestörtek 

kerekítése. 

Helyiérték-táblázat használata. 

Mértékegységek kifejezése tizedestörtekkel: dm, 

cl, mm, … 

A mérés pontosságának jelzése. 

A váltópénz fogalma (euró, cent). 

 

Tizedestörtek összeadása, kivonása. 

Tizedestörtek szorzása, osztása 

természetes számmal. Műveletek 

eredményeinek előzetes becslése. 

Tizedestörtek szorzása, osztása 10-zel, 

100-zal, 1000-rel, … 

Átlagszámítás. 

Számolási készség fejlesztése. A műveletfogalom 

mélyítése gyakorlati feladatok megoldásával. 

Annak felismerése, hogy a természetes számokra 

megtanult műveleti tulajdonságok a tizedestörtekre 

is érvényesek. 

 

 

 

 

 

 

Átlagolás szerepe a 

mindennapi életben. 
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Szöveges feladatok megoldása. 

Adatok meghatározása. 

Összefüggések megkeresése, 

tervkészítés. 

A matematikai modell felírása. 

Becslés. 

A terv végrehajtása, megoldás. 

Ellenőrzés. 

Szöveges válasz. 

Egyszerű matematikai problémát tartalmazó és a 

mindennapi élet köréből vett szövegek 

feldolgozása. 

Gondolatmenet tagolása. 

Emlékezés elmondott, elolvasott történetekre, 

emlékezést segítő ábrák, vázlatok, rajzok 

készítése, visszaolvasása. 

Magyar nyelv és irodalom: 

olvasási és megértési 

stratégiák kialakítása 

(szövegben 

megfogalmazott helyzet, 

történés megfigyelése, 

értelmezése, lényeges és 

lényegtelen információk 

szétválasztása).  

Vizuális kultúra:  

Elképzelt történetek 

vizuális megjelenítése 

különböző eszközökkel. 

Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes 

egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása 

tervszerű próbálgatással, 

következtetéssel, lebontogatással. A 

megoldások ábrázolása számegyenesen, 

ellenőrzés behelyettesítéssel. 

Önálló problémamegoldó képesség kialakítása és 

fejlesztése.  

Állítások megítélése igazságértékük szerint. Az 

egyenlő, nem egyenlő fogalmának elmélyítése. 

Ellenőrzés 
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Szabványmértékegységek és átváltásuk: 

hosszúság (terület, térfogat, űrtartalom), 

idő, tömeg.  

Megjegyzés:  

A mértékegységek alkalmazása nyomon 

követi a szám- és a műveletfogalom 

fejlődését. 

Gyakorlati mérések, mértékegység-átváltások 

helyes elvégzésének fejlesztése (pl. napirend, 

vásárlás). 

Az arányosság felismerése mennyiség és 

mérőszám kapcsolata alapján. 

Kreatív gondolkodás fejlesztése. Mennyiségi 

következtetés, becslési készség fejlesztése.  

A hétköznapi életben gyakran használt 

mennyiségek becslése, a becslési készség 

fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

tárgykészítéshez 

kapcsolódó mennyiségi 

fogalmak kialakítása, a 

mennyiségek 

megállapítása becslés, 

számítás, mérés útján;  

időbeosztás, napi- és 

hetirend. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Tízes számrendszer, helyiérték, alaki érték, számegyenes, kerekítés. Az összeg tagjai 

(összeadandók), kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzat, a szorzat tényezői (szorzandó, 

szorzó), osztandó, osztó, hányados, maradék. Arány, egyenes arányosság. 

Hosszúság, tömeg, idő, hőmérséklet, továbbá geometriai témakörben értelmezve, de a számtan, 

algebra témakörben is alkalmazva: terület, térfogat, űrtartalom. A mértékegységek átváltása. 

Euró, cent. 

Pozitív szám, negatív szám, előjel, ellentett, abszolút érték.  

Tört, számláló, nevező, közös nevező, vegyes szám, egyszerűsítés, bővítés. Tizedestört. 

Egyenlet egyenlőtlenség, alaphalmaz, megoldás, igazsághalmaz (megoldáshalmaz). 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 3. Geometria 
Órakeret 

46 óra 
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Előzetes tudás 

Egyszerű térbeli és síkbeli alakzatok felismerése. Egyszerű térbeli és síkbeli alakzatok 

megnevezése. 

Vonalak (egyenes, görbe). Hosszúság és távolság mérése (egyszerű gyakorlati példák). 

Négyzet, téglalap jellemzői, kerületük. Kör létrehozása, felismerése, jellemzői. 

A test és a síkidom megkülönböztetése. Kocka, téglatest, jellemzői.  

Mérés, mértékegységek. 

Mérés alkalmi és szabványos egységekkel, valamint azok többszöröseivel. Egyszerű számítások 

elvégzése önállóan. A tanult mértékegységek átváltása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alakzatok. 

Helymeghatározás síkban. 

Mérés, mennyiségek. 

A sík- és térszemlélet fejlesztése. A vizuális képzelet fejlesztése,  a területfogalom 

továbbfejlesztése. 

Rendszerező-képesség, halmazszemlélet fejlesztése. 

Számolási készség fejlesztése.  

A szaknyelv helyes használatának kialakítása. 

Pontos munkavégzésre nevelés.  

Esztétikai érzék fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Alakzatok. 

Testek geometriai jellemzői. 

A tér elemei: pont, vonal, egyenes, 

félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. 

Párhuzamosság, merőlegesség, konvex 

alakzatok. 

A tanult térelemek felvétele és jelölése.  

 

Merőleges és párhuzamos rajzolása vonalzóval. 

 

Építészet.  

Vizuális kultúra: 

párhuzamos és merőleges 

egyenesek megfigyelése 

környezetünkben. 
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Síkidomok, sokszögek szemléletes 

fogalma. 

 

 

Síkidomok, tulajdonságainak vizsgálata, közös 

tulajdonságok felismerése. 

 

Mérés: 

szabványmértékegységek: hosszúság, 

terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg. 

 

A szög mérése, egységei. 

A szög fajtái.  

 

Kocka, téglatest tulajdonságai, hálója. 

Téglatest (kocka) felszínének és 

térfogatának kiszámítása. 

Szabványmértékegységek ismerete és átváltásának 

fejlesztése: hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, 

idő, tömeg. 

 

Mennyiségi következtetés, becslési készség 

fejlesztése. 

Szögmérő  

 

Testek építése, tulajdonságaik vizsgálata. 

Testek csoportosítása adott tulajdonságok alapján 

használata.  

Technika, földrajz, 

mérések a mindennapi 

életben 

 Történelem: görög „abc” 

betűinek  

 

Technika: téglatest 

készítése, 

tulajdonságainak 

vizsgálata. 

 

Vizuális kultúra: egyszerű 

tárgyak, geometriai 

alakzatok tervezése, 

modellezése használata 

Ponthalmazok. 

A távolság szemléletes fogalma, adott 

tulajdonságú pontok keresése. 

Két pont, pont és egyenes távolsága. 

Két egyenes távolsága. 

Adott feltételeknek megfelelő 

ponthalmazok. 

Körző, vonalzók helyes használata, két vonalzóval 

párhuzamosok, merőlegesek rajzolása. 

 

Törekvés a szaknyelv helyes használatára 

(legalább, legfeljebb, nem nagyobb, nem 

kisebb…) 

Vizuális kultúra: térbeli 

tárgyak síkbeli 

megjelenítése, a tér 

leképezési módjai. 
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Kör, gömb szemléletes fogalma. 

Sugár, átmérő. 

Körök, minták keresése a környezetünkben, 

előfordulásuk a művészetekben és a gyakorlati 

életben.  

Minták szerkesztése körzővel. 

Esztétikai érzék fejlesztése. 

Csillagászat: égitestek.  

Testnevelés és sport: 

labdák. 

 

Hon- és népismeret: 

népművészeti minták, 

formák. 

Adott egyenesre merőleges 

„szerkesztése”. 

Adott egyenessel párhuzamos 

„szerkesztése”. 

Téglalap, négyzet, derékszögű háromszög 

„szerkesztése”. 

 

Törekvés a pontos munkavégzésre. 

A szerkesztés lépéseinek átgondolása. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík, merőlegesség, párhuzamosság, szögfajta. 

Távolság, szög. 

Síkidomok: sokszög, kör,  

Testek: Kocka téglatest (csúcs, él, lap ), gömb. 

Konvexitás. 

Kerület, terület, felszín, testek hálója, térfogat.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Függvények, az analízis elemei 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Tájékozódás a számegyenesen. 

Szabályfelismerés, szabálykövetés.  

Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A koordináta-rendszer biztonságos használata. Függvényszemlélet előkészítése. Összefüggés-

felismerő képesség fejlesztése.  

Szabálykövetés, szabályfelismerés képességének fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Helymeghatározás gyakorlati 

feladatokban. 

A Descartes-féle derékszögű 

koordinátarendszer. 

Sakklépések megadása, torpedó játék 

betű-szám koordinátákkal.  

Osztálytermi ülésrend megadása 

koordinátarendszerrel. 

A távolságfogalom alkalmazása, elmélyítése. 

Megadott pont koordinátáinak leolvasása, illetve 

koordináták segítségével pont ábrázolása a 

Descartes-féle koordináta-rendszerben. 

 

Földrajz, csillagászat  

Kulcsfogalmak/fogalmak Koordináta-rendszer,  pont koordinátái, síknegyedek. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

5. Statisztika, valószínűség 
Órakeret 

5+folyamatos 

Előzetes tudás 
Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram készítése. 

Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések. Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.  

Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, elemzőképesség fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Valószínűségi játékok és kísérletek 

dobókockák, pénzérmék segítségével. 

 

A valószínűség szemléletes fogalma. 

Kísérletek elemzése, értelmezése, az adatok 

rendszerezése. 

Kommunikáció és együttműködési készség 

fejlesztése a páros, ill. csoportmunkákban. 

Valószínűségi és statisztikai alapfogalmak 

szemléleti alapon történő kialakítása. 

 

A számolási készség fejlesztése. 

 

Átlagszámítás néhány adat esetén 

(számtani közép). 
Az átlag lényegének megértése. Számolási készség 

fejlődése. 

Természetismeret: 

időjárási átlagok 

(csapadék, hőingadozás, 

napi, havi, évi 

középhőmérséklet). 

Kulcsfogalmak/fogalmak Esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény.  

Adat, diagram, átlag. 

 

 

 

 

A továbbhaladás feltételei (minimum követelmények) 

 

Szakértői javaslattal rendelkező gyermekek esetében a szakértői javaslatban foglaltak irányadóak. 

Egyéb esetben: 

 A természetes számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két szám összehasonlítása. 

 Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes számok körében. 
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  Egyjegyű pozitív nevezőjű törtek összeadása, kivonása két tag esetén. 

 Legfeljebb ezredeket tartalmazó tizedes törtek összeadása és kivonása. 

  A helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén. 

 Pontok ábrázolása koordinátarendszerben, pontok koordinátáinak leolvasása.  

 A háromszög, négyzet, téglalap ismerete. 

 Szakaszfelező merőleges ismerete. 

 A négyzet és a téglalap kerületének és területének kiszámítása egyszerű esetben. 

 Szögfajták ismerete. 

 A hosszúság mértékegységeinek ismerete. 

 A biztos és a lehetetlen esemény felismerése. 

 Két szám átlagának kiszámítása. 
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6. évfolyam 

Éves óraszám: 144 

Heti óraszám: 4 

 

 

Témakör  óraszám 

Gondolkodási módszerek Folyamatos fejlesztendő 

Számtan, algebra    84 (Egész számok, Számelmélet, Műveletek törtekkel, 

Egyenletek, egyenlőtlenségek, Arányos következtetések, 

százalékszámítás : 16+14+19+13+22) 

Függvények, az analízis elemei Folyamatosan fejlesztendő 

Geometria, mérés    40(Tengelyes tükrözés , Háromszögek, négyszögek, 

Geometriai számítások (14+16+10) 

Valószínűség, statisztika Folyamatos 

Ismétlés  

Tanév eleji 4 

Tanév végi 8 

Írásbeli témazáró és értékelő felmérő dolgozat 8 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek  

halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Néhány elem sorbarendezése. A rendszerező gondolkodás alkalmazása. 

Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak 

felismerése, megnevezése. Elemek halmazok metszetébe, uniójába  való elhelyezése.  

Relációjelek ismerete és alkalmazása. 

Állítások igazságtartalmának eldöntése, az állítások tagadása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése. 

Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.  

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 

Kommunikáció fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elemek elrendezése, rendszerezése adott 

szempont(ok) szerint, fadiagram 

használata. 

Néhány elem sorba rendezése és 

kiválasztása.  

A kombinatorikus gondolkodás, a célirányos 

figyelem kialakítása, fejlesztése. 

Magyar nyelvtan 

Halmazba rendezés adott tulajdonság 

alapján. 

A részhalmaz fogalma. 

Két véges halmaz közös része. 

A helyes halmazszemlélet fejlesztése. 

A matematikai logika nyelvének tudatos használata. 

 

Számelmélet, geometria 
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Két véges halmaz egyesítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sorbarendezés, fadiagram. 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, közös rész.  

Logikai faktorok és relációk. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Számtan, algebra 
Órakeret 

84 óra 

Előzetes tudás 

A természetes számok helyi értéke, alaki értéke, valódi értéke. Négy alapművelet elvégzése és 

zárójelhasználat a természetes számok körében. 

Negatív számok ismerete összeadás, kivonás, természetes számmal való szorzás, osztás elvégzése. 

Számok abszolútértéke. 

Törtek kétféle értelmezése, összeadás, kivonás, természetes számmal való szorzás, osztás elvégzése. 

Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok, kerekítés.  

A tanult számok nagyság szerinti összehasonlítása. 

A négy alapművelet, a relációjelek és a zárójelek helyes használata. 

Műveleti sorrend. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség fejlesztése. A műveleti sorrend használatának 

fejlesztése, készségszintre emelése.  

Megoldási terv készítése, becslés, sejtés megfogalmazása; a kapott és a becsült megoldás összevetése.  

Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető magatartás fejlesztése. 

Pénzügyi ismeretek alapozása. 

Ellenőrzés, önellenőrzés. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A négy alapművelet elvégzése az egész 

számok körében. 

Műveleti tulajdonságok, a helyes műveleti 

sorrend. 

Műveletek eredményeinek előzetes becslése, 

ellenőrzése, kerekítése. 

 

 

Számfogalom mélyítése, a számkör 

bővítése.  

Számok ábrázolása számegyenesen. 

Egyszerű feladatok esetén a műveleti 

sorrend helyes alkalmazási módjának 

felismerése, alkalmazása. Az 

egyértelműség és a következetesség 

fontossága. 

Ellenőrzés és becslés. 

Számolási készség fejlesztése. 

Történelem, földrajz 

 

A törtfogalom egységesítése közönséges és 

a tizedes tört esetében. 

Törtek egyszerűsítése és bővítése. 

  

A számok reciprokának fogalma. 

 A négy alapművelet az egészek és a törtek 

körében. 

 0 szerepe a szorzásban, osztásban. 

Számolási készség fejlesztése. 

A műveletekhez kapcsolódó ellenőrzés 

igényének és képességének fejlesztése. 

Önellenőrzés, önismeret fejlesztése. 

Ének-zene: hangjegyek értékének 

és a törtszámoknak a kapcsolata 

Egyszerű elsőfokú, egyismeretlenes 

egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása 

következtetéssel, lebontogatással. A 

megoldások ábrázolása számegyenesen, 

ellenőrzés behelyettesítéssel. 

Önálló problémamegoldó képesség 

kialakítása és fejlesztése.  

Az egyenlő, nem egyenlő fogalmának 

elmélyítése. Ellenőrzés.  

Szövegértés és a szöveg matematikai 

értelmezése. 
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Arányos következtetések.  

A mindennapi életben felmerülő, egyszerű 

arányossági feladatok megoldása 

következtetéssel. 

Egyenes arányosság. 

 

A következtetési képesség fejlesztése. 

Szövegértés és a szöveg matematikai 

értelmezése. 

Az együtt változó mennyiségek 

kapcsolatának megfigyelése. 

Arányérzék fejlesztése, a valóságos 

viszonyok becslése.  

Földrajz: Magyarország térképéről 

méretarányos távolságok 

meghatározása. 

Vizuális kultúra: valós tárgyak 

arányosan kicsinyített vagy 

nagyított rajza. 

Technika: makettek 

A százalék fogalmának megismerése 

gyakorlati példákon keresztül. 

Az alap, a százalékérték és a százalékláb 

értelmezése. 

Egyszerű százalékszámítási feladatok 

arányos következtetéssel. 

A következtetési képesség fejlesztése. 

Szövegértés és a szöveg matematikai 

értelmezése. 

Az eredmény összevetése a feltételekkel, a 

becsült eredménnyel, a valósággal. 

Mindennapi élet: árleszállítás, 

egyszerű banki fogalmak. 

 

Maradékos osztás. 

Oszthatóság fogalma. 

Prímszám, összetett szám. 

Egyszerű oszthatósági szabályok  

(2-vel, 3-mal, 5-tel, 9-cel, 10-zel, 100-zal). 

Két szám közös osztói, közös többszörösei. 

Az osztó, többszörös fogalmának 

kialakítása. 

Két szám közös osztóinak kiválasztása . 

A legkisebb pozitív közös többszörös 

megkeresése. 

A bizonyítási igény felkeltése. 

Mindennapi élet: periódusok, 

ritmusok. 

Erathosztenész szitája, prímtéglák. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Elnevezések az alapműveletek körében. Közös osztó, közös többszörös. Egyenes arányosság. 

Százalék, százalékérték, alap, százalékláb. 

Negatív szám, előjel, ellentett, abszolútérték.  

Közönséges tört, számláló, nevező, közös nevező, reciprok, tizedes tört. 

Egyenlet, egyenlőtlenség. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 3. Geometria, mérés 
Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás 

Hosszúság és távolság mérése, mértékegységei 

Négyzet, téglalap, jellemzői, kerülete, területe 

 Kör létrehozása, felismerése, jellemzői. 

A test és a síkidom megkülönböztetése. Kocka, téglatest, jellemzői, felszíne térfogata.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Térelemek fogalmának elmélyítése – környezetünk tárgyainak vizsgálata. Távolság szemléletes 

fogalma, meghatározása.  

A sík- és térszemlélet fejlesztése.  

Rendszerező-képesség, halmazszemlélet fejlesztése. 

Számolási készség fejlesztése.  

A szaknyelv helyes használatának fejlesztése. 

A geometriai jelölések pontos használata.  

Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tengelyes tükrözés. 

Két ponttól egyenlő távolságra levő pontok. 

Szakaszfelező merőleges. 

Egyszerű alakzatok tengelyes tükörképének 

megszerkesztése.  

A tengelyes tükrözés tulajdonságai. 

Nevezetes szögek szerkesztése. 

Szimmetrikus ábrák készítése. 

Tükrözés körzővel, vonalzóval. 

Tükrözés koordináta-rendszerben. 

A tengelyes tükrözés tulajdonságainak 

ismerete. Új fogalom a körüljárás. 

Transzformációs szemlélet fejlesztése. 

Technika: megfelelő eszközök 

segítségével figyelmes, pontos 

munkavégzés. 

Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. A tengelyes szimmetria vizsgálata 

hajtogatással, tükörrel. 

Vizuális kultúra; 

természetismeret: tengelyesen 
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Tengelyesen szimmetrikus háromszögek, 

négyszögek (deltoid, rombusz, húrtrapéz, 

téglalap, négyzet), sokszögek. 

A kör. 

A szimmetria felismerése a természetben és 

a művészetben. 

szimmetrikus alakzatok 

megfigyelése, vizsgálata a 

műalkotásokban. 

Háromszögek és csoportosításuk szögeik és 

oldalaik szerint. 

Tulajdonságok megfigyelése, 

összehasonlítása.  

Halmazba sorolás. 

Vizuális kultúra: háromszögek a 

művészetben, építészetben. 

Négyszögek, speciális négyszögek:  

trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz 

megismerése. 

Alakzatok tulajdonságainak ismerete és 

összehasonlításuk. 

Halmazokba sorolás különféle 

tulajdonságok szerint. 

Művészet: négyszögek az 

építészetben. 

Tangram 

Háromszög, négyszög sokszög belső és 

külső szögeinek összege. 

A belső és külső szögeinek összegére 

vonatkozó ismeretek megszerzése 

tapasztalati úton.  

 

Háromszög és speciális négyszögek 

szerkesztése.  

Szerkesztés tervezése, vázlatkészítés. 

Körző és vonalzó használata. Pontos 

munkavégzésre törekvés. 

Technika: megfelelő eszközök 

segítségével figyelmes, pontos 

munkavégzés. 

Szabályos sokszögek. 

Testhálók 

Kerület meghatározása méréssel, 

számolással. 

Térszemlélet fejlesztése. A felszín 

fogalmának elmélyítése. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Szakaszfelező merőleges, szögfelező. 

Síkidom, sokszög, kör, test, csúcs, él, lap, szög, gömb. 

Kerület, terület, felszín, testek hálója, térfogat. 

Tengelyes tükrözés, tengelyes szimmetria. 

Egyenlő szárú háromszög, egyenlő oldalú háromszög, húrtrapéz, deltoid, rombusz.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Függvények, az analízis elemei 

Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás 

Szabályfelismerés, szabálykövetés.  

A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Sorozat megadása szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos használata. Függvényszemlélet 

előkészítése. 

Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. Szabálykövetés, szabályfelismerés képességének 

fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

   

Táblázat hiányzó elemeinek pótlása 

ismert vagy felismert szabály alapján, 

ábrázolásuk grafikonon. 

 

Összefüggések felismerése. Együttváltozó 

mennyiségek összetartozó adatpárjainak 

jegyzése: tapasztalati függvények, 

sorozatok alkotása. 

 

Változó mennyiségek közötti 

kapcsolatok, ábrázolásuk derékszögű 

koordináta-rendszerben. 

 

Egyszerű grafikonok értelmezése. 

A megfigyelőképesség, az összefüggés-

felismerés gyakorlása. 

Mindennapi élet: vásárlás, háztartás. 

Gyakorlati példák egyenes arányosságra. 

Az egyenes arányosság grafikonja. 

Eligazodás a mindennapi élet egyszerű 

grafikonjaiban. 

Fizika: út, idő sebesség kapcsolat. 
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Sorozat megadása a képzés szabályával, 

illetve néhány elemével. 

Példák konkrét sorozatokra. 

Sorozatok folytatása adott szabály 

szerint. 

Szabálykövetés, szabályfelismerés.  Mindennapi élet: szabályok, 

periódusok. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Koordináta-rendszer, táblázat, grafikon, egyenes arányosság. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

5. Statisztika, valószínűség 
Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás 
Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. 

Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések. Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.  

Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, elemzőképesség fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Valószínűségi játékok és kísérletek 

dobókockák, pénzérmék segítségével. 
Valószínűségi és statisztikai alapfogalmak 

szemléleti alapon történő kialakítása. 

Kommunikáció és együttműködés. 

Valószínűségi kísérletek végrehajtása. 

 

Adatok tervszerű gyűjtése, rendezése.  

Egyszerű diagramok, értelmezése, 

táblázatok olvasása, készítése. 

Tudatos és célirányos figyelem gyakorlása. 

Napi sajtóban, különböző kiadványokban 

található grafikonok, táblázatok elemzése. 

Informatika: adatkezelés, 

adatfeldolgozás, információ-

megjelenítés.  



Cecei Általános Iskola                                                                               Pedagógiai program 

 

145 
 

 

Átlagszámítás néhány adat esetén 

(számtani közép). 

Az átlag lényegének megértése. Számolási 

készség fejlődése. 

Földrajz: időjárási átlagok  

Kulcsfogalmak/fogalmak Adat, diagram, átlag. 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

– Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. 

– Két véges halmaz közös részének,része két véges halmaz uniója uniójának felírása, ábrázolása. 

– Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 

– Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

– Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások megfogalmazása. 

– Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. 

– Néhány elem összes sorrendjének felsorolása. 

 

Számtan, algebra 

– Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. 

– Ellentett, abszolút érték, reciprok felírása. 

– Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

– A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel, 

az egyenes arányosság értése, használata. 

– Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a műveleti sorrendre 

vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek alkalmazása.  

– Szöveges feladatok megoldása következtetéssel, (szimbólumok segítségével összefüggések 

felírása a szöveges feladatok adatai között). 
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– Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése. 

– A százalék fogalmának ismerete, a százalékérték kiszámítása. 

– Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. Közös osztók, közös többszörösök kiválasztása. 

Oszthatósági szabályok (2, 3, 5, 9, 10, 100) ismerete, alkalmazása. 

– A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmértékegységeinek ismerete. 

Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések 

gyakorlati használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása során. 

– Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása szabadon választott 

módszerrel. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 
– Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak a leolvasása. 

– Egyszerűbb grafikonok, elemzése. 

– Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése, megfogalmazása 

néhány tagjával elkezdett sorozat esetén. 

 

Geometria 

– Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának ismerete. 

– A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák pontos szerkesztése. A 

körző, vonalzó célszerű használata. 

– Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes távolsága, 

szakaszfelező merőleges, szögfelező, szögmásolás, merőleges és párhuzamos egyenesek. 

– Alakzatok tengelyese tükörképének szerkesztése, tengelyes szimmetria felismerése. 

– A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása feladatok 

megoldásában. 

– Téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása. 

– A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása. 
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– A tanult testek térfogatának ismeretében mindennapjainkban található testek térfogatának, 

űrmértékének meghatározása. 

 

Valószínűség, statisztika 

– Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

– Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

– Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, ábrázolása. 

 

 

A továbbhaladás feltételei (minimum követelmények) 

 

Szakértői javaslattal rendelkező gyermekek esetében a szakértői javaslatban foglaltak irányadóak. 

Egyéb esetben: 

 Egyszerű matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban. 

 Tört, tizedes tört, negatív szám fogalma. 

 Pozitív törtek szorzása és osztása pozitív egésszel 

 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal való oszthatóság. 

 A mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági feladatok megoldása következtetéssel. 

 Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása szabadon választható módszerrel. 

 Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben 

 A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata. 

 Pont tengelyes tükörképének megszerkesztése. 
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 Párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, szögmásolás, szakaszfelező merőleges szerkesztése. 

 Háromszögek, négyszögek kerületének kiszámítása. 

 Téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben. 

 A térfogat és űrtartalom mértékegységeinek átváltása 

 Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése. 

 Néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása 
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7. évfolyam 

Éves óraszám: 144 

Heti óraszám: 4 

Témakör  óraszám 

Gondolkodási módszerek 4 +Folyamatosan fejlesztendő 

Számtan, algebra 57  (Számok és műveletek 18, Arányosság 12, Számelmélet 10, 

Algebra 17) 

Geometria, mérés  44  (Középpontos tükrözés 13, Sokszögek, kör 20, Hasábok, 

hengerek 11) 

Függvények, az analízis elemei 17 

Statisztika, valószínűség Folyamatosan fejlesztendő 

Ismétlés  

Tanév eleji 4 

Tanév végi 10 

Írásbeli témazáró és értékelő felmérő dolgozat 8 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek 

halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

4+folyamatos 

Előzetes tudás 

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. Halmazok közös része, unója. 

Állítások igazságának eldöntése. Igaz és hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges 

kifejezések értelmezése, használata. Definíció megértése és alkalmazása. 

Néhány elem sorba rendezése és kiválasztása adott szempont szerint.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az önálló gondolkodás igényének kialakítása.  

Halmazok eszköz jellegű használata, halmazszemlélet fejlesztése. 

Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai szaknyelv pontos használata. Szóbeli 

érvelés, szemléletes indoklás.  

Rendszerszemlélet, kombinatorikus gondolkodás fejlesztése. 

Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának fejlesztése. 

A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése. 

A kulturált vitatkozás gyakoroltatása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Három halmaz uniója, metszete.  

Halmazok különbsége.  

A részhalmaz.. 

Halmazba rendezés több szempont alapján a 

halmazműveletek alkalmazásával. 
 

Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”, 

„nem”, „van olyan”, „minden” 

„legalább”, legfeljebb” kifejezések 

használata. 

A matematikai szaknyelv pontos használata. 

A nyelv logikai elemeinek egyre pontosabb, 

tudatos használata. 

Magyar nyelv és irodalom: a 

lényeges és lényegtelen 

megkülönböztetése. 
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A matematikai bizonyítás 

előkészítése: sejtések, kísérletezés, 

módszeres próbálkozás, cáfolás. 

A bizonyítási igény felkeltése. 

A kulturált vitatkozás elsajátítása. 

 

A gyakorlati élethez és a 

társtudományokhoz kapcsolódó 

szöveges feladatok megoldása. 

Szövegelemzés, értelmezés, lefordítás a 

matematika nyelvére. Ellenőrzés, önellenőrzés 

iránti igény erősödése. Igényes grafikus és verbális 

kommunikáció. 

Magyar nyelv: betűk sorba 

rendezése. 

 

Kombinatorikai feladatok megoldása 

különféle módszerekkel: fadiagram. 

Skatulyaelv alkalmazása. 

Logikai szita egyszerű feladatokban 

Sorba rendezés, kiválasztás. Néhány elem esetén az 

összes eset felsorolása. Tapasztalatszerzés az 

összes eset rendszerezett felsorolásában. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

Igaz, hamis, nem, és, vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, lehetetlen. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 
Órakeret 

57 óra 

Előzetes tudás 

Racionális számkör, racionális számok ábrázolása számegyenesen. Műveletek racionális számokkal. 

Ellentett, abszolút érték, reciprok. 

Alapműveletek racionális számokkal írásban. 

A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Kerekítés, az eredmények becslése, a becslés 

használata ellenőrzésre is. 

Szöveges feladatok megoldása. 
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A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel, egyenes 

arányosság. 

A százalékszámítás alapjai. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti kapcsolat tudatosítása. Matematikai 

modellek keresése, készítése, értelmezése adott szituációkhoz.  

Konkrét matematikai modellek értelmezése a modellnek megfelelő szöveges feladat alkotásával. 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése: a munka tervezése, szervezése, a problémák 

kulturált megvitatása. 

Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény. 
 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Racionális számok: véges, végtelen 

tizedes törtek, példák nem racionális 

számra. 

A számfogalom mélyítése.  

A természetes, egész és racionális számok 

halmazának kapcsolata. 

A rendszerező képesség fejlesztése.  

Műveletek racionális számkörben írásban 

és számológéppel. Az eredmény helyes és 

értelmes kerekítése. 

Eredmények becslése, ellenőrzése. 

Műveletfogalom mélyítése. 

A zárójel és a műveleti sorrend biztos 

alkalmazása. 

Számolási és a becslési készség 

fejlesztése. 

Fizika; kémia; biológia; földrajz: 

számításos feladatok. 

A hatványozás fogalma pozitív egész 

kitevőre, egész számok körében. 

A hatvány fogalmának kialakítása. 

A definícióalkotás igényének felkeltése. 

 

Műveletek hatványokkal: azonos alapú 

hatványok szorzása, osztása. 

Számolási készség fejlesztése. 

Az alap és a kitevő változása, hatásának 

Matematikatörténet: a sakktábla 

feltalálója 
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Szorzat, hányados hatványozása. 

Hatvány hatványozása. 

felismerése. Földrajz: termelési statisztikai 

adatok. 

10 egész kitevőjű hatványai. 

10-nél nagyobb számok normálalakja. 

Számolási készség és becslési fejlesztése  Kémia, csillagászat: számítási 

feladatok. 

Számok négyzete, négyzetgyöke. 

Példa irracionális számra (π, 2 ). 

Négyzetgyök meghatározása 

számológéppel. 

 

Prímszám, összetett szám. Prímtényezős 

felbontás. 

Négyzetszámok. 

Hatványozás azonosságainak használata 

a prímtényezős felbontásnál. 

Matematikatörténet: érdekességek a 

prímszámok köréből. 

Oszthatósági szabályok. 

Összetett oszthatósági szabályok:  

pl. 6-tal, 12 - vel,15-tel. 

Számelméleti alapú játékok. 

 

A tanult ismeretek felelevenítése. 

Oszthatósági szabályok alkalmazása a 

törtekkel való műveleteknél. 

A bizonyítási igény felkeltése 

oszthatósági feladatoknál.  

Matematikatörténet: tökéletes 

számok, barátságos számok. 

Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös. 

Legnagyobb közös osztó, legkisebb 

közös többszörös előállítása 

prímtényezős alakkal. 

 

Arány, aránypár, arányos osztás. 

Egyenes arányosság, fordított arányosság 

és grafikonjaik. 

A mindennapi élet és a matematika 

közötti gyakorlati kapcsolatok 

meglátása, a felmerülő arányossági 

feladatok megoldása. 

A következtetési képesség fejlesztése.  

Fizika; kémia; földrajz: arányossági 

számítások felhasználása 

feladatmegoldásokban. 

Technika: modellek készítése 

Művészet: aranymetszés 

Az algebrai egész kifejezés fogalma. 

Egytagú, többtagú, egynemű kifejezés 

fogalma. Helyettesítési érték kiszámítása. 

Elnevezések, jelölések ismerte.  Fizika: összefüggések 

megfogalmazása, leírása a 

matematika nyelvén. 
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Betűk használata szöveges feladatok 

általánosításánál. 

Képletek használata, helyettesítési érték 

kiszámítása. 

Egyszerű átalakítások: zárójel felbontása, 

összevonás. Egytagú és többtagú algebrai 

egész kifejezések szorzása racionális 

számmal, egytagú egész kifejezéssel.  

Algebrai kifejezések egyszerű 

átalakításának elvégzése. 

 Műveletek kapcsolata, azonosságok 

alkalmazása. 

Fizika; kémia; biológia: Képletek 

átalakítása. Helyettesítési érték 

kiszámítása képlet alapján.  

Elsőfokú, illetve elsőfokúra 

visszavezethető egyenletek, elsőfokú 

egyenlőtlenségek megoldása. 

Azonosság. 

Azonos egyenlőtlenség. 

Alaphalmaz, megoldáshalmaz. 

Az egyenlő, nem egyenlő fogalmának 

elmélyítése. Algoritmikus gondolkodás 

alkalmazása. A megoldások ábrázolása 

számegyenesen.  

Pontos munkavégzés. Számolási készség 

fejlesztése. 

Az ellenőrzés igényének erősödése. 

Fizika; kémia; biológia: számításos 

feladatok.  

A matematikából és a mindennapi életből 

vett egyszerű szöveges feladatok 

megoldása a tanult matematikai 

módszerek használatával. Ellenőrzés. 

Egyszerű matematikai problémát 

tartalmazó hosszabb szövegek 

feldolgozása. 

 

Szövegértelmezés, problémamegoldás 

fejlesztése. 

A lényeges és lényegtelen 

elkülönítésének, az összefüggések 

felismerésének fejlesztése. 

Megoldási terv készítése, az eredmény 

előzetes becslése. 

Az ellenőrzési igény további fejlesztése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegértés, szövegértelmezés. A 

gondolatmenet tagolása. 
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kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Racionális szám. Hatványérték, alap, kitevő. 

Négyzetgyök.  

Prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös. 

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

Változó, együttható, algebrai egész kifejezés, helyettesítési érték, egynemű kifejezés, összevonás, 

zárójelfelbontás. 

Egytagú, többtagú kifejezés. 

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

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Geometria, mérés Órakeret 

44 óra 

Előzetes tudás 

Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, deltoid). 

Háromszög, négyszög belső és külső szögeinek összegére vonatkozó ismeretek.  

Kör és részei. 

 Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok.  

Téglatest tulajdonságai, felszíne, térfogata 

Tengelyes tükrözés, tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Egyszerű alakzatok tengelyes tükörképének 

megszerkesztése. 

Két pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága. Szakaszfelezés, szögfelezés, szögmásolás. 

Nevezetes szögek szerkesztése. Merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése. 

Szerkesztési eszközök használata. 

Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak a leolvasása. 

A téglatest felszínének és térfogatának a kiszámítása. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások elvégzésének fejlesztése. A 

gyakorlatban előforduló geometriai ismereteket igénylő problémák megoldására való képesség 

fejlesztése. 

Geometriai transzformációkban megfigyelt megmaradó és változó tulajdonságok tudatosítása. 

A geometriai transzformációk és a mozgatás kapcsolata. 

Különböző testhálók készítése kapcsán a kombinatorikus gondolkodás fejlesztése. 

Terület meghatározása átdarabolással. 

A pontos munkavégzés igényének fejlesztése. 

 Szerkesztésnél: vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés menete, szerkesztés, diszkusszió. 
 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A háromszögek nevezetes vonalai és 

körei: magassága, magasságvonala, 

súlyvonala, középvonala. 

A háromszög köréírt és beírt köre. 

A háromszögek kerületének és 

területének kiszámítása. 

A fogalmak, definíciók pontos ismerete és 

alkalmazása. 

Szerkesztéseknél vázlatkészítés, pontos 

esztétikus munkavégzés. 

Átdarabolás a terület meghatározásához. 

Eredmények becslése. 

Építészet: tervrajzok. 

A háromszög és a négyszög belső és 

külső szögeinek összege. 

 

Sejtések megfogalmazása megfigyelés alapján. 

Bizonyítási igény fejlesztése. 

Érdekességek: gömbi geometria. 

Paralelogramma, trapéz, deltoid 

tulajdonságai, kerülete, területe. 

Sokszögek kerületének és területének 

meghatározása átdarabolással. 

Kör kerülete, területe. 

A kör és érintője. 

Törekvés a tömör, de pontos, szabatos 

kommunikációra.  

A terület meghatározása átdarabolással. 

A kör kerületének közelítése méréssel. 

Számítógépes animáció használata az egyes 

területképletekhez. 

Technika: a hétköznapi 

problémák területtel kapcsolatos 

számításai (lefedések, szabászat, 

földmérés) 

Matematikatörténet:  története 
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A tanult síkbeli alakzatok 

(háromszög, trapéz, paralelogramma, 

deltoid) szerkesztése. 

A szerkesztéshez szükséges eszközök célszerű 

használata.  

A szaknyelv minél pontosabb használata 

írásban is. 

Technika, tervrajz készítése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szabatos fogalmazás. 

Középpontos tükrözés.  

A transzformáció tulajdonságai, 

Alakzatok képének szerkesztése. 

A transzformációs szemlélet továbbfejlesztése. 

Pontos, precíz munka elvégzése a szerkesztés 

során.  

Vizuális kultúra: művészeti 

alkotások megfigyelése a tanult 

transzformációk segítségével. 

Középpontosan szimmetrikus 

alakzatok a síkban.  

 

A transzformáció elvégzése mozgatással. 

A matematika kapcsolata a természettel és a 

művészeti alkotásokkal: művészeti alkotások 

vizsgálata.  

Vizuális kultúra: középpontosan 

szimmetrikus alakzatok 

megfigyelése, vizsgálata a 

természetben és a 

műalkotásokban. 

Paralelogramma, rombusz 

tulajdonságai és szerkesztése. 

A középpontos tükrözés tulajdonságainak 

felhasználása a szerkesztésnél. 

 Pontos, precíz munkára nevelés. 

 

Szögpárok (egyállású szögek, 

váltószögek, kiegészítő szögek). 

A tanult transzformációk felhasználása a 

fogalmak kialakításánál. 

 

Egyenes hasábok tulajdonságai 

felszíne, térfogata. 

Forgáshenger tulajdonságai, hálója, 

felszíne, térfogata 

 

 

Az elnevezések pontos ismerete. 

Helyes felszín és térfogat-fogalom 

továbbfejlesztése. 

A halmazszemlélet és a térszemlélet fejlesztése. 

Zsebszámológép használata. 

Technika: modellek készítése, 

tulajdonságainak vizsgálata. 

 

Történelem: nevezetes épületek 

megfigyelése. 
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Mértékegységek átváltása racionális 

számkörben.  

A gyakorlati mérések, mértékegységváltások 

helyes elvégzése.  

Testnevelés: távolságok és idő 

becslése, mérése. 

 

Fizika; kémia: mérés, 

mértékegységek, mértékegységek 

átváltása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Geometriai transzformáció, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés.  

Tengelyesen és középpontosan szimmetrikus alakzatok. 

Speciális négyszögek, sokszögek 

Egyállású szög, váltószög, csúcsszög. 

Belső és külső szög. Háromszög nevezetes vonalai, körei. 

Hasáb, henger, elnevezések, felszín, térfogat 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

4. Függvények, az analízis elemei Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 
Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. 

Egyszerű grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása derékszögű koordináta-rendszerben. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Függvényszemlélet fejlesztése.  

Az összefüggések leírása matematikai modellel.  

A sorozatok és a függvények kapcsolata. 

A függvény tulajdonságai és függvénygrafikonok megismerése. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Két halmaz közötti hozzárendelések 

megjelenítése konkrét esetekben.  

Egyértelmű hozzárendelés két halmaz elemei 

között. 

Függvények és grafikonjaik ábrázolása a 

derékszögű koordinátarendszerben. 

A függvényszemlélet fejlesztése. 

Időben lejátszódó valós folyamatok 

elemzése a grafikon alapján. 

Fizika; biológia; kémia; 

földrajz: függvényekkel 

leírható folyamatok. 

Lineáris függvények. 

Egyenes arányosság grafikus képe. 

Példa nem lineáris függvényre:  

f(x) = x2, f(x) =׀x׀. 

Függvények jellemzése növekedés, fogyás. 

A lineáris függvény grafikonjának 

elkészítése különböző módszerekkel.  

Számolási készség fejlesztése a helyettesítési 

érték kiszámításakor. 

racionális számkörben. 

 

Fizika: út-idő; feszültség-

áramerősség 

Informatika: Számítógép 

használata a függvények 

ábrázolására.. 

Egyismeretlenes elsőfokú egyenletek grafikus 

megoldása. 

A tanult ismeretek alkalmazása új 

helyzetben. 

 

Grafikonok olvasása, értelmezése, készítése 

értéktáblázat segítségével. 

Kapcsolatok észrevétele, megfogalmazása 

szóban, írásban. 

Grafikonok értő olvasása.  

Földrajz: adatok 

hőmérsékletre, csapadék 

mennyiségére. 

Egyszerű sorozatok vizsgálata. számtani 

sorozat. 

 

Számolási feladatok megoldása konkrét 

elemekkel megadott sorozatoknál. 

Matematikatörténet: Gauss. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hozzárendelés, függvény, lineáris függvény, növekedés, fogyás, értelmezési tartomány, értékkészlet, 

helyettesítési érték. 
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Sorozatok:számtani sorozat. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

5. Statisztika, valószínűség 
Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás 
Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

Valószínűségi játékok és kísérletek az adatok tervszerű gyűjtése, rendezése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése. 

Gazdasági nevelés. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatok gyűjtése, rendszerezése, 

adatsokaság szemléltetése, grafikonok 

készítése. 

 

Adatsokaságban való eligazodás: 

táblázatok olvasása, grafikonok készítése, 

elemzése.  

Együttműködési készség fejlődése. 

Testnevelés: teljesítmények 

adatainak, mérkőzések 

eredményeinek táblázatba 

rendezése. 

Valószínűségi kísérletek. 

Valószínűség előzetes becslése, 

szemléletes fogalma. 

Valószínűségi kísérletek, eredmények 

lejegyzése.  

Gyakoriság, relatív gyakoriság fogalma. 

Valószínűségi szemlélet fejlesztése. 

Tudatos megfigyelés. 

A tapasztalatok rögzítése.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Statisztikai alapfogalmak: gyakoriság, relatív gyakoriság. 

Valószínűségi kísérletek kimenetelei.  

 

 

A továbbhaladás feltételei (minimum követelmények) 

 

Szakértői javaslattal rendelkező gyermekek esetében a szakértői javaslatban foglaltak irányadóak. 

Egyéb esetben: 

 Gondolatok (állítások, feltételezések, választások stb.) világos, érthető szóbeli, írásbeli közlése. 

 Egyszerű állítások igazságának eldöntése. 

 Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4 elem esetén. 

 Alapműveletek helyes elvégzése kis abszolút értékű egészek, törtek, tizedestörtek körében egyszerű esetekben. 

 10 pozitív egész kitevőjű hatványai, 10-nél nagyobb számok normálalakja 

 Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása egyszerű konkrét feladatokban. 

 Egyszerű százalékszámítási feladatok. 

 Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös többesének megkeresése 

 Egyszerű elsőfokú egy ismeretlenes egyenletek megoldása. 

 Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel is. 

 Lineáris függvények ábrázolása értéktáblázattal egyszerű esetekben. 

 Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, néhány taggal megadott sorozat esetén szabály(ok) keresése 
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 Szög (fok), hosszúság, terület, térfogat, tömeg, űrtartalom, idő mérése a szabványos mértékegységeinek ismerete. 

 Háromszögek területének kiszámítása. 

 Adott pont középpontos tükörképének megszerkesztése.  

 Szögfelező szerkesztése. 

 Háromszöggel kapcsolatos legegyszerűbb szerkesztések. 

 Háromszögek és konvex négyszögek belső szögeinek összege. 

 Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok valamint a forgáshenger felismerése, jellemzése. 

 Egyszerű grafikonok olvasása, készítése. 
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8. évfolyam 

Éves óraszám: 144 

Heti óraszám: 4 

 

 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 

Gondolkodási módszerek 5 +Folyamatosan fejlesztendő 

Számelmélet, algebra  39(Hatványozás, gyökvonás 15, Algebrai kifejezések, 

egyenletek, szöveges feladatok 24) 

Függvények, az analízis elemei  20 

Geometria, mérés  40  (Pitagorasz tétel 12, Transzformációk 14, Gúla, kúp, 

gömb 14) 

Valószínűség, statisztika 10 

Rendszerező összefoglalás 12 

Ismétlés  

Tanév eleji 4 

Tanév végi 6 

Írásbeli témazáró és értékelő felmérő dolgozat 8 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek 

halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 5+ 

folyamatos 

Előzetes tudás 

Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban.  

Definíció megértése és alkalmazása. 

Állítások igazságának eldöntése. Igaz és hamis állítások megfogalmazása. Az állítások megfordítása. 

Halmazműveletek ismerete.  

Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Logikai feladatok megoldása következtetéssel. Az önálló gondolkodás igényének kialakítása.  

Halmazok eszköz jellegű használata, halmazszemlélet fejlesztése. 

Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai szaknyelv pontos használata.  

Rendszerszemlélet, kombinatorikus gondolkodás fejlesztése. 

A definíció fogalmának megértése, definíciók tételek megkülönböztetése. 

Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának fejlesztése. 

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

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Logikai feladatok megoldása egymást 

követő állítások logikai rendszerével.  

Állítások megfogalmazása. Az „és”, 

„vagy”, „ha”, „akkor”, „nem”, „van 

olyan”, „minden” „legalább”, legfeljebb” 

kifejezések használata. 

Halmazok számossága, két, három halmaz 

esetén.  

A matematikai szaknyelv pontos 

használata. 

A nyelv logikai elemeinek egyre 

pontosabb, tudatos használata. 

Állítás, tagadás logikájának 

összefüggése, azok alkalmazása 

 

Rendszerző gondolkodás fejlesztése . 

 

Magyar nyelv és irodalom: a lényeges és 

lényegtelen megkülönböztetése. 

Szövegértés, lényegkiemelés 
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Kombinatorika: elemek sorbarendezése, 

kiválasztása. (fadiagram, útdiagram). 

Bináris útválasztás adott szövegek 

kiolvasásakor. 

Szövegelemzés, értelmezés, lefordítás a 

matematika nyelvére. 

Skatulyaelv. 

A matematikai bizonyítás előkészítése: 

sejtések, kísérletezés, módszeres 

próbálkozás, cáfolás. 

A bizonyítási igény erősödése. 

Kritikai szemlélet, problémamegoldás. 

Érvelés, indoklás, következtetés 

alkalmazása 

 

Matematikai játékok, fejtörők Aktív részvétel, pozitív attitűd. 

Tolerancia, egymásra figyelés. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Igaz, hamis, nem, és, vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, lehetetlen.  Állítás és tagadása. 

Metszet, unió, különbség, komplementer. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 
Órakeret 

39 óra 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti kapcsolat tudatosítása. Matematikai modellek 

választása a szavakban megfogalmazott problémákra.  

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kiscsoportos munkában. 

A feladatmegoldás során – a munka tervezése, szervezése, megosztása. 

Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való felelősségvállalás erősítése. 

 

Ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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 algebrai egész kifejezés fogalma. 

Egytagú, többtagú, egynemű kifejezés 

fogalma. 

Kifejezések helyettesítési érétke. 

Műveletek algebrai kifejezésekkel  

Elnevezések, jelölések megértése, rögzítése, 

definíciókra való emlékezés.  

Betűk használata szöveges feladatok 

általánosításánál. 

Számolási készség továbbfejlesztése. 

 

Fizika: összefüggések 

megfogalmazása, leírása a 

matematika nyelvén. 

Egyszerű átalakítások: zárójel 

felbontása, összevonás.  

Kiemelés. 

Egytagú és többtagú algebrai egész 

kifejezések szorzása racionális 

számmal. 

Kéttagú algebrai egész kifejezés 

szorzása egytagú, illetve kéttagú 

kifejezéssel.  

Algebrai kifejezések egyszerű átalakításának 

felismerése.  

Műveletek biztos elvégzése, törekvés a pontos 

munkára. 

Zárójel, műveleti sorrend biztos ismerete. 

Induktív gondolkodás fejlesztése. 

 

Fizika; kémia; biológia: képletek 

átalakítása. A képlet tartalmi jegyei. 

Matematikatörténet: az algebra 

kezdetei, az arab matematika 

Műveletek racionális számkörben 

írásban és számológéppel. Az 

eredmény helyes és értelmes 

kerekítése. 

Eredmények becslése, ellenőrzése. 

Számolási készség fejlesztése. Biztos 

számfogalom kialakítása a racionális számkörben. 
Fizika; kémia; biológia; földrajz: 

számításos feladatok. 

Hatványozás és azonosságai. 

Műveletek hatványértékekkel. 

Számolási készség fejlesztése.  Csillagászat, fizika: növekedési és 

csökkenési viszonyok a 

hatványozáskor. 
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Prímszám, összetett szám.  

Prímtéglák. 

Prímtényezős felbontás. 

 

Hatványozás azonosságainak használata a 

prímtényezős felbontásnál. 

 

Matematikatörténet: érdekességek a 

prímszámok köréből. 

Számok négyzete, négyzetgyöke. 

Példa irracionális számra (π, 2 ). 

Négyzetgyök meghatározása számológéppel. Matematika: bővülő számkör, az „új 

szám” tulajdonságai 

Azonosság. 

Azonos egyenlőtlenség. 

Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalma 

 

A megoldások ábrázolása számegyenesen.  

Pontos munkavégzés.  

 

 

Egyszerű elsőfokú, egész és 

törtegyütthatós egyenletek megoldása 

mérlegelvvel. 

Algoritmikus gondolkodás alkalmazása. 

Az ellenőrzés, önellenőrzés továbbfejlesztése. 

 

A matematikából és a mindennapi 

életből vett egyszerű szöveges 

feladatok megoldása a tanult 

matematikai módszerek használatával. 

Ellenőrzés. 

Egyszerű matematikai problémát 

tartalmazó hosszabb szövegek 

feldolgozása. 

Egyenletek felírása a szöveg alapján. 

Szövegértelmezés, problémamegoldás fejlesztése. 

A lényeges és lényegtelen elkülönítésének, az 

összefüggések felismerésének fejlesztése. 

A gondolatmenet tagolása. 

Az ellenőrzési igény további fejlesztése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegértés, szövegértelmezés. A 

gondolatmenet tagolása. 
 

Mindennapi élet: 

környezettudatossággal, az 

egészséges életmóddal, a családi 

élettel, a gazdaságossággal 

kapcsolatos feladatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Egytagú, többtagú algebrai kifejezések. Elnevezések: egynemű, különnemű, összevonás, változó, együttható, 

kitevő. 
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Prímtényezős felbontás. 

Egyenlet, egyenlőtlenség, mérlegelv. 

Azonosság, ellentmondó egyenlet. 

Négyzetgyök.  

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Geometria, mérés Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás 

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

Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek. Háromszög, négyszög belső és külső 

szögeinek összege. 

Kör és részei.  

Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok.  

Téglatest tulajdonságai. 

A tér elemeinek távolsága.  

Merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése. Nevezetes szögek szerkesztése. 

Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak a leolvasása. 

Háromszögek és speciális négyszögek kerülete és területe. 

A téglatest felszínének és térfogatának a kiszámítása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Rendszerező készség fejlesztése. 

A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások elvégzésének fejlesztése. A gyakorlatban 

előforduló problémák megoldása matematikai eszközökkel.  

Geometriai transzformációkban megfigyelt megmaradó és változó tulajdonságok tudatosítása. 

Területfogalom: átdarabolás, lefedés.  

Testhálókból a test összeállítása és fordítva. 
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Szerkesztés lépéseinek ismerete: vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés menete, szerkesztés, diszkusszió. 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kis csoportos munkában: a munka tervezése, 

szervezése, megosztása; kezdeményezőkészség, egymásra figyelés, tolerancia. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Pitagorasz tétele és bizonyítása. 

 Pitagorasz tétel síkbeli és térbeli 

alkalmazása. 

Valósághoz kötődő térbeli 

problémák megoldása. 

„Tétel és megfordítása” logikai 

jellemzői. 

A Pitagorasz-tétel alkalmazása geometriai 

számításokban. 

A bizonyítási igény felkeltése. 

Az algebra és a geometria kapcsolata. 

A számolási készség, a becslési készség és az 

ellenőrzési igény fejlesztése. 

Zsebszámológép használata 

 

Matematikatörténet: Pitagorasz élete és 

munkássága. A pitagoraszi számhármasok. 

 

Informatika: Geometriai 

szerkesztőprogramok  

Eltolás, a vektor fogalma. 

Az eltolás tulajdonságai. 

Egyállású szögek 

Egyszerű alakzatok eltolt képének 

megszerkesztése. 

Fizika: erő, elmozdulás 

Kicsinyítés és nagyítás.  

Középpontos nagyítás kicsinyítés 

tulajdonságai a hasonló kép 

megszerkesztése egyszerű 

esetekben. 

Megfelelő szakaszok arányának 

felfedezése. 

A középpontos nagyítás, kicsinyítés 

felismerése hétköznapi szituációkban. 

Megfelelő szakaszok arányának alkalmazása 

feladatokban. 

Földrajz: térkép. 

Biológia: mikroszkopikus képek 

Vizuális kultúra: valós tárgyak arányosan 

kicsinyített vagy nagyított rajza. 
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Geometriai testek és tulajdonságaik. 

Háromszög és négyzet alapú gúla, 

forgáskúp tulajdonságai.  

A gömb és a kör analógiája. 

 

Gúlák, kúpok és gömbök felismerése a 

mindennapi életben.  

A halmazszemlélet és a térszemlélet 

fejlesztése. 

Becslési és számolási készség fejlesztése. 

Számolás különböző mennyiségekkel, a 

megfelelő mértékegység kiválasztása.  

A kapott értékek valósághoz igazodó 

kerekítése 

Technika: modellek, makettek készítése, 

tulajdonságainak vizsgálata. 

 

Építészet: épületek, műemlékek 

megfigyelése, bemutatása, a kép és a valóság 

közötti összefüggések megfigyelése. 

 

Vizuális kultúra: térbeli tárgyak síkbeli 

megjelenítése. 

Egybevágósági transzformációk 

összefoglalása 

Szögpárok 

Rendszerező szemlélet fejlesztése.  

Az egyező és az eltérő tulajdonságok 

ismerete. 

Magyar nyelv és irodalom: egyenlő, 

egybevágó, azonos, hasonló, ugyanolyan 

ekvivalens szavak értelmezése. 

Egyszerű számításos és bizonyítási 

feladatok a geometria különböző 

területeiről. 

A számolási készség, a becslési készség és az 

ellenőrzési igény fejlesztése. 

Zsebszámológép célszerű használata a 

számítások egyszerűsítésére, gyorsítására. 

Magyar nyelv és irodalom: szövegértés, 

szövegértelmezés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Pitagorasz tétele. 

Eltolás, vektorok. Geometriai transzformáció.  

Egybevágóság, hasonlóság 

Gúla, kúp, gömb. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

4. Függvények, az analízis elemei Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Koordináta rendszer. 

Egyenes és fordított arányosság grafikonja. 

Egyszerű grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása derékszögű koordináta-rendszerben. 

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Függvényszemlélet fejlesztése.  

A valóság folyamatainak leírása matematikai modellel.  

Függvények grafikonjának elkészítése. Számpárral jellemzett pontok helyzete a függvény grafikonjához 

képest. 

Sorozatok képzési szabályának felismerése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Összefüggések vizsgálata.  

Szöveggel vagy matematikai alakban 

megadott szabály grafikus 

megjelenítése értéktáblázat 

segítségével. 

Kapcsolatok észrevétele, 

megfogalmazása szóban, írásban, 

grafikonok olvasása és készítése 

egyszerű esetekben. 

Adatok és grafikonok elemzése. 

Földrajz: adatok hőmérsékletre, csapadék 

mennyiségére. 

 

Kémia: értékek a levegő és a víz 

szennyezettségére vonatkozóan. 

Két halmaz elemei közötti 

megfeleltetés. 

Egyértelmű hozzárendelés. 

Lineáris függvény és tulajdonságai. 

Értelmezési tartomány értékkészlet. 

A mindennapi élet, a tudományok és a 

matematika közötti kapcsolat 

fölfedezése konkrét példák kapcsán. 

 

Számolási készség fejlesztése a 

Fizika: törvényeket leíró képletek. 

 

Informatika: Számítógép használata a 

függvények ábrázolására. 
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Példa nem lineáris függvényre:  

f(x) = x2, f(x) =׀x׀. 

Függvények jellemzése növekedés, 

fogyás. legkisebb, legnagyobb 

értékeke megfigyelése. 

racionális számkörben. 

Az együtt változó értékek megfigyelése, 

jellemzése, szabályok megállapítása. 

Egyismeretlenes elsőfokú egyenletek 

grafikus megoldása. 

Egy probléma különböző 

megoldásainak kapcsolata. 

Fizika: mozgásgrafikonok. 

A sorozat, mint speciális függvény. 

Állandó különbségű, állandó 

hányadosú sorozatok vizsgálata.  

Rekurzív módon megadott egyszerű 

sorozatok folytatása néhány elemmel.  

 

Számtani és mértani sorozatok 

megkülönböztetése. 

A sorozat folytatása a felismert szabály 

szerint. 

A szabály megfogalmazása szöveggel, 

vagy képlettel. 

Matematikatörténet: Gauss, Fibonacci. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Hozzárendelés, függvény, értelmezési tartomány, értékkészlet, növekedés, fogyás. 

Számtani, mértani sorozat.  
 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

5. Statisztika, valószínűség Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

Valószínűségi játékok és kísérletek az adatok tervszerű gyűjtése, rendezése. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése. 

A relatív gyakoriság és az esemény valószínűségének kapcsolata 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatsokaságok elemzése. 

Táblázat és grafikonok felvétele. 

Vonal-, kör- és oszlopdiagram. 

Statisztikai középértékek: átlag, módusz, 

medián. 

Számtani közép kiszámítása. 

Gazdasági statisztikai adatok, 

grafikonok értelmezése, elemzése. 

Adatsokaságban való eligazodás 

képességének fejlesztése.  

Számítógép használata 

adatsokaságok vizsgálatakor. 

Fizika; kémia; biológia; földrajz; 

történelem: táblázatok és grafikonok 

adatainak ki- és leolvasása, elemzése, 

adatok gyűjtése, táblázatba rendezése. 

Informatika: statisztikai adatelemzés. 

Valószínűségi kísérletek. 

Valószínűség előzetes becslése. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság, 

valószínűség fogalma. 

Egyenlően valószínű események 

valószínűsége. 

Valószínűségi szemlélet fejlesztése. 

Tudatos megfigyelés. 

A tapasztalatok rögzítése.  

Tanulói együttműködés fejlesztése. 

 

Matematikatörténet: Galton deszka 

 

Mindennapi élet: szerencsejátékok 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Diagram, módusz, medián, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

6. Rendszerező összefoglalás 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Az 1-8 évfolyam matematika tananyaga, tantervben felsorolt tematikai egységek szerint. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A 4 osztályos középiskolára való felkészítés. 

A gondolkodás, a számtan, a számelmélet, az algebra, a geometria, a mennyiségek, a függvények, a 

statisztika és a valószínűség fogalmainak biztos ismerete, alkalmazása más tudományokban és a 

mindennapi életben. 

A rendszerező gondolkodásmód megalapozása 

Az induktív és deduktív gondolkodás fejlesztése. 

A problémamegoldás logikai rendjének ismerete, alkalmazása. 

A pontos, esztétikus munka igényének kialakítása. 

 
 

 

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

két 

évfolyamos 

ciklus végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. 

 Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása. 

 Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége, szövegek értelmezése 

egyszerűbb esetekben. 

 Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus összeszámlálásával. 

 Fagráfok használata feladatmegoldások során. 

 

Számtan, algebra 

  Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre vonatkozó 

szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése., helyes és értelmes 

kerekítése. 

 Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordított arányosság. 
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 A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása feladatmegoldás 

során. 

 A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb pozitív közös többszörös 

kiválasztása a többszörösök közül. 

 Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 

 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú kifejezés szorzása 

egytagúval. 

 Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás, hatványozás pozitív egész kitevők esetén. 

 Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű 

szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A megoldás ábrázolása 

számegyenesen. 

 A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai, természettudományos 

és hétköznapi feladatok megoldásában. 

 Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

 Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról tanultak alkalmazása 

természettudományos feladatokban is. 

 Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, grafikonokról adatokat 

leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon. 

 

Geometria 

 A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készíteni, pontos szerkesztéseket 

végezni. 
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 Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek belső és külső 

szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok 

megoldásában. 

 Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkesztése. Kicsinyítés és nagyítás 

felismerése hétköznapi helyzetekben (szerkesztés nélkül). 

 A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számítási feladatokban. 

 Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása feladatokban. 

 A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger) térfogatképleteinek 

ismeretében ki tudja számolni a mindennapjainkban előforduló testek térfogatát, űrmértékét. 

 

Valószínűség, statisztika 

 Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok kiszámítása. 

 Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a valószínűség fogalmát, felismeri a biztos és a 

lehetetlen eseményt. 

 Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.  

 Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként kutatási területének, 

eredményének megnevezése. 
 

 

A továbbhaladás feltételei (minimum követelmények) 

 

Szakértői javaslattal rendelkező gyermekek esetében a szakértői javaslatban foglaltak irányadóak. 

Egyéb esetben: 

 A gondolatok (állítások, feltételezések, választások stb.) kultúrált, szabatos, pontos, érthető szóbeli és írásbeli 

megfogalmazása. 

 Szövegértelmezés egyszerű esetekben. 

 Egyszerű állítások igazságának eldöntése, tagadás. 
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 A tanult halmazműveletek felismerése két egyszerű, konkrét halmaz esetén. 

 Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4-5 elem esetén, az összes eset felsorolása. 

 A zsebszámológép használat egyszerű gyakorlati számításokban. 

 Alapműveletek helyes sorrendű elvégzése egyszerű esetben a racionális számkörben. 

 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értékének kiszámítása. 

 Elsőfokú egyenletek megoldása. 

 Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. 

 y=ax+b függvény és ábrázolása konkrét racionális együtthatók esetén. 

 Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok felszíne és térfogata. 

 Adott pont eltolása adott vektorral. 

 Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi szituációkban.  

 Pitagorasz –tétel ismerete (bizonyítás nélkül). 

 Leggyakoribb és középső adat meghatározása kisszámú konkrét adathalmazban. 

 Grafikonok készítése, olvasása egyszerű esetekben. 
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Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

 
5–6. évfolyam 

 
Az általános iskolai történelemtanítás első két éve bevezet a történelem tanulásába. Olyan alapvető fejlesztési területek, nevelési célok állnak a középpontban, mint a nemzeti 

öntudat kialakítása, fejlesztése, a hazafias nevelés, az állampolgárságra és demokráciára nevelés megalapozása, valamint a tanulás tanítása. A kulcskompetenciák közül a 

szociális és állampolgári kompetencia, valamint a hatékony és önálló tanulás kiemelt jelentőségű. Fontos szempont az adott szakaszban a szűkebb és tágabb környezet történelmi, 

kulturális és vallási értékeinek a megismertetése, továbbá, hogy a tanulók bepillantást nyerjenek a történelmi múltat feldolgozó történész munkájába. Ajánlott a múzeumok, 

közgyűjtemények látogatása, rendeltetésük, szerepük megismertetése. Ez szolgálja a tantárgy vonzóvá tétele mellett annak hitelességét is. 

 

A rendszeres történelemtanítás az első két évben a történetek feldolgozásán, a jeles történelmi személyiségek és az adott korok mindennapjainak a 

bemutatásán alapul, kiemelten tárgyalva a magyar történelmi múlt sorsfordulóit. Ennek keretében fontos arra figyelni, hogy a magyarságot – 

egyebek mellett – a múltról szóló, a közösség többsége által ismert mondák, történetek, valamint a közös nyelv és hagyomány tartják össze. 

Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a múlt megismerésével alakul ki az egyes ember történelmi látásmódja, a nemzedékek közös történetei pedig 

a nemzeti öntudat fejlesztését eredményezhetik. Ez a két év alapozza meg a tanulók időben és térben való tájékozódását. Mindezeknek a 

megvalósítása csak tevékenység-központú tanítással, változatos fejlesztési feladatok beiktatásával lehetséges. Törekedni kell a történelemtanítás 

élményszerűségére is, hogy a távoli korokat, az ott élő emberek világát élet közelien tudjuk feldolgozni. A feldolgozás során támaszkodni kell a 

korosztály élénk, alkotó fantáziájára is. Fontos, hogy figyelembe vegyük az 5–6. osztályos tanulók jellemzően konkrét gondolkodását, amely a 

múlt képszerű megjelenítését igényli. Építenünk kell az alsó tagozatos történelmi tárgyú olvasmányok élményanyagára is. 
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A tanulók értékelése 
 

A számonkérés formái: 

 

 Önálló szóbeli felelet. 

 Félévente legalább egy házidolgozat, esszé vagy kiselőadás elkészítése. 

 Félévente legalább két témazáró feladatlap megírása. 
 

A tanulók értékelésekor fontos szempontok: 

 

 Aktivitás és részvétel a tanulói tevékenységek során. 

 Szóbeli és írásbeli feleletek, beszámolók esetében az összefüggő, követhető, logikus gondolatmenetre való törekvés. 

 Képes-e önállóan felépíteni feleletét? Képes-e kérdéseket megfogalmazni?  

 Az alapvető történelmi fogalmak helyes használata. Fontos események, személyek elhelyezése időben és térben, tájékozódás a 

történelmi térképen.  

 Egyéni és csoportos képességfejlesztő feladatok (pl. forrás, kép, ábra, grafikon, diagram elemzés) megoldása. 

 Projektumok (pl. tablók, szerkezeti és alaprajzok, makettek) egyéni vagy csoportos elkészítése. 

 Tanórán kívüli információszerzés és gyűjtőmunka produktumainak bemutatása. 
  



Cecei Általános Iskola                                                                               Pedagógiai program 

 

180 
 

 A tankönyvek kiválasztásának elvei 

 

Az általános iskolai korosztálynak olyan tankönyvet válasszunk, amely a tantervi célkitűzésnek megfelelően a múltat eseményeken, történeteken keresztül mutatja be. A könyv 

tematikája fejlessze az időbeni tájékozás képességét is. A kiegészítő olvasmányok ne csak érdekesek legyenek, hanem az adott kor fontos és jellemző vonásaival ismertessenek 

meg. Az olvasmányok mellett a tankönyv közöljön eredeti, és a korosztály számára feldolgozható forrásokat. Az olvasmányok és források megértését kérdések, feladatok 

segítsék. 

 

A tankönyv elsődlegesen nem a tananyag otthoni felidézésére szolgál, hanem a tanórai munka legfontosabb eszköze. Ezért a képek, ábrák ne csupán illusztratív szerepet töltsenek 

be: legyenek alkalmasak elemzésre, a tananyaghoz kapcsolódó irányított vagy önálló tanulói ismeretszerzésre. A képekre, ábrákra, térképekre is vonatkozzanak kérdések, 

feladatok. A tankönyvi térképek funkciója más, mint a történelmi atlasz térképeié: egy-egy lényeges dolgot hangsúlyozzanak. Kerüljük a zsúfolt, nehezen áttekinthető térképeket, 

ábrákat tartalmazó tankönyveket! A képekről, ábrákról történő ismeretszerzésre a színes nyomású könyvek több lehetőséget nyújtanak. 

 

A taníthatóság-tanulhatóság feltétele a tankönyv jó tagoltsága. A nagy fejezetek és a leckék legyenek arányosak – már a könyv tagoltsága emelje ki a tárgyalt korszak 

sajátosságait. Különüljenek el a különböző didaktikai funkciójú szövegrészek (pl. törzsanyag, kiegészítő anyag, olvasmányok, kérdések, feladatok). A tanulást különféle 

kiemelések segítsék. A túlzott tagoltság és sok kiemelés azonban már nehezíti a tanulást. Előnyös, ha a leckéket egyszerű vázlatok és összegző kérdések zárják. A nagy 

fejezeteket is zárják összefoglalások.  

A könyv nyelvezete legyen érthető, olvasmányos a tanulók számára. Ne tartalmazzon fölöslegesen sok fogalmat és adatot (nevek, évszámok, topográfia), ugyanakkor biztosítson 

minél több lehetőséget a tanulói tevékenységekre, a képességfejlesztésre (kérdések, feladatok). Ösztönözze az önálló tanulói ismeretszerzés tankönyvön belüli (ebben fontos 

szerepet tölthet be a tankönyv végi fogalomtár, névtár és az időrendi táblázat) és tankönyvön kívüli formáit. 

 

A tevékenységközpontú történelemtanítás és a képességfejlesztés szempontjából fontos, hogy a tankönyvhöz megfelelő munkafüzet is tartozzon. A kiegyensúlyozott oktató–

nevelő munkát segítheti, ha olyan tankönyvsorozatot választunk, amelynek kötetei azonos didaktikai felépítésűek.  

Honismerethez, társadalomismerethez, emberismerethez nem megfelelőek az egyszerűen ismeretátadó tankönyvek. A könyv képekkel, érdekes esetleírásokkal, feladatokkal 

ösztönözze vitára, állásfoglalásra a tanulókat. 

  



Cecei Általános Iskola                                                                               Pedagógiai program 

 

181 
 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

5. évfolyamra jutó órakeret elosztása 

Tanévi óraszám: 72 óra (36 tanítási hétre számolva), heti óraszám: 2 óra 
 

 

Tematikai egység Órakeret a kerettanterv szerint 5. évfolyamra jutó órakeret 

Az emberiség őskora. Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája 12 14 

Az ókori görög–római világ 23 24 

A középkori Európa világa 14 16 

A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora 16 18 

összesen 65 óra 72 óra 

 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

6. évfolyamra jutó órakeret elosztása 

Tanévi óraszám: 72 óra (36 tanítási hétre számolva), heti óraszám: 2 óra 
 

 

Tematikai egység Órakeret a kerettanterv szerint 6. évfolyamra jutó órakeret 

A Magyar Királyság virágkora 13 16 

A világ és Európa a kora újkorban 14 16 

Magyarország a kora újkorban 18 20 

A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és Magyarországon 20 20 

összesen        65 óra 72 óra 
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5. évfolyam 

 

Tematikai egység 
Az emberiség őskora. Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája 

Órakeret 

14 

Előzetes ismeret, 

tevékenység 

Alsó tagozatos olvasmányok az őskori emberről és a Bibliából. 

A negatív számok használata a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság), a számok helye a számegyenesen. Az idő mérése. 

A tematikai egység 

nevelési-oktatási céljai 

A tanuló felismeri az emberi munka és a környezethez való alkalmazkodás jelentőségét, valamint a különböző emberi közösségeknek (család, törzs stb.) 

az egyes történelmi korokban betöltött szerepét. Tudatosulnak benne az állam különböző társadalomszervező funkciói (munka megszervezése, védelem 

stb.). Belátja, hogy az emberi civilizációt sokak munkája teremtette meg, valamint a múlt emlékei, maradványai megóvásra érdemesek. Képes tankönyvi 

olvasmányok és képek által közvetített történetekből ismereteket szerezni az őskorról és az ókori Keletről, valamint azok valós és a fiktív elemeinek a 

megkülönböztetésére a régi korokról szóló történetekben. A történetek elmesélésével fejleszti szóbeli kifejezésmódját. Megérti az időszámítás 

jelentőségét és megismeri annak technikáját. Felismeri a történelmi térképek sajátosságait, a földrajzi térképekhez viszonyítva is. 

Tartalmak Tanulói tevékenységek 
Pedagógiai eljárások, módszerek, 

munka- és szervezési formák 
Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Ismétlés, az alsós 

történelmi 

olvasmányok 

felidézése 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 

 Tankönyvi szövegek tanulmányozása. (Pl. a 

régészet szerepe a múlt megismerésében.) 

 Képek, képsorok megfigyelése. (Pl. az emberek 

őskori tevékenységei leletek és rekonstrukciós 

rajzok alapján.) 

 Információk rendezése. (Pl. bibliai történetek 

olvasása alapján.) 

 A hallott és olvasott elbeszélő szövegek 

tartalmának elemzése. (Pl. bibliai történetek 

meghallgatása, olvasása alapján.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Tankönyvi szövegek megbeszélése 

(tanári irányítással). 

Irányított információ-gyűjtés 

képekből. 

Információk összehasonlítása 

(szöveg, kép). 

Önálló írásbeli feladatmegoldás. 

Játék, szerepjáték.  

Illusztráció készítése. 

Csoportmunka. Pármunka. 

Közös osztályszintű feldolgozás. 

Tanári szemléltetés, magyarázat. 

Tanári magyarázat, prezentáció. 

Magyar nyelv és 

irodalom: mondák, 

mitológiai 

történetek, bibliai 

történetek (pl. 

teremtéstörténet és a 

vízözön története a 

Bibliában). 

 

Erkölcstan: alapvető 

erkölcsi értékek. 

 

Természetismeret: 

Tájékozódás a 

térképen, égtájak, 

tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz 
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Rejtőzködő múlt, a 

régészek munkája 

 

Képek az őskori ember 

életéből 

Varázslók és 

varázslatok. Az őskor 

kulturális emlékei 

 

Az első letelepült 

közösségek: falvak és 

városok. Falvak és 

városok 

 

Az időszámítás 

Az ókori Egyiptom.  

 

Hétköznapok és 

ünnepek 

 

A piramisok titkai: az 

egyiptomi vallás, 

tudomány és 

művészetek 

 

A Biblia. Történetek az 

Ószövetségből. Dávid 

és Salamon. 

A világvallások 

alapvető tanításai. 

Népek és vallások 

egymásra hatása. 

 

Ókori keleti 

örökségünk 

Mezopotámia, India, 

  

 Valós és fiktív elemek megkülönböztetése. (Pl. 

Bábel tornya.) 

 

Kommunikáció: 

 

 Ismertető az őskori szerszámokról, eszközökről; 

a művészet kezdeteiről. (Pl. a barlangrajzok és 

őskori szobrok alapján.) 

 A nagy folyamok szerepének érzékeltetése a 

földművelés kialakulásában. (Pl. az öntözéses 

földművelés és a kereskedelem kialakulásának 

okai, következményei.) 

 Az ókori kulturális örökség számbavétele írásban 

és szóban. (Pl. a piramisok, a kínai nagy fal; az 

írásfajták.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

 

 Az időszámítás kialakulásának oka és 

jelentősége. (Pl. időszalagok készítése.) 

földrészek, alapvető 

térképészeti 

jelölések. Az állatok 

háziasítása. 

 

Vizuális kultúra: 

Barlangrajzok, 

őskori szobrok, 

ősművészet (pl. 

Stonehenge, 

altamirai 

barlangrajz). 

Egyiptomi és 

mezopotámiai 

sírtípusok és 

templomok (pl. 

Kheopsz fáraó 

piramisa, Zikkurat 

toronytemploma, a 

karnaki Amon 

templom), szobrok 

az ókori 

Egyiptomból (pl. 

Írnok szobor, 

Nofretete fejszobra), 

ókori keleti 

falfestmények vagy 

domborművek (pl. 

Fáraó vadászaton – 

thébai falfestmény). 
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Kína területéről. Az 

írásbeliség kezdetei. 

Hasonlóságok és 

különbségek. 
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Kulcsfogalmak 

Fogalmak: őskor, ókor, régészet, szerszámkészítés, öntözéses földművelés, Krisztus előtt, Krisztus után, évtized, évszázad, emberöltő, 

fáraó, piramis, hieroglifa, ékírás, betűírás, múmia, Biblia, Ószövetség. 

Személyek: Ádám, Éva, Noé, Mózes. 

Topográfia: ókori Kelet, Egyiptom, Nílus. 

Évszámok: Kr. e. 3000 körül (az Egyiptomi Birodalom egyesítése). 
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Tematikai egység 
Az ókori görög–római világ 

Órakeret 

24 óra 

Előzetes ismeret, 

tevékenység 
Olvasmányok, filmek ókori görög és római mitikus és valós eseményekről, személyekről. Iskolában szerzett újszövetségi ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-oktatási céljai 

A tanuló felismeri, hogy az ókori görögséget a közös nyelv, a mondai történetek, a vallás és az olimpiai játékok kapcsolták össze. Látja, hogy az athéniak a 

perzsák elleni harcokban nemcsak a földjüket, városukat védték, hanem a szabadságukat is. Értékeli az ókor hőseinek közösségükért tett bátor, önfeláldozó 

magatartását. Megérti, hogy a történelem szereplőit, hőseit elsősorban a közösség érdekében tett cselekedeteik alapján értékelhetjük. Tisztában van azzal, 

hogy az ókori rómaiak olyan hatalmas birodalmat hoztak létre, mely a Kárpát-medence területére is kiterjedt, így fontos a pannóniai római örökségünk 

kulturális emlékeinek megismerése, megbecsülése és védelme. 

Képes szöveges és képi információk gyűjtésére, azok egymással való összevetésére ókori görög-római témákból, valamint korabeli régészeti emlékek 

megfigyelésére, lelet és rekonstrukció összevetése is. A megismert történelmi fogalmakat helyesen alkalmazza, az egyszerű írásos forrásokat megérti, és 

tanári segítséggel feldolgozza. Képes történelmi események időrendbe állítására és időszalagon való elhelyezésére is. 

Tartalmak Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 
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Mondák a krétai és 

trójai mondakörből. 

 

A görögök vallása és 

az ókori olimpiák. 

Hétköznapok és 

ünnepek. 

 

Hétköznapok Athénban 

és Spártában. 

Gyermekek nevelése, 

oktatása. 

 

Történetek a görög-

perzsa háborúk 

korából. 

Békék, háborúk, 

hadviselés. 

Egyezmények, 

szövetségek. 

 

Az athéni demokrácia 

virágkora. 

Művészek és 

művészetek, tudósok és 

tudomány az ókori 

görög világban. 

 

Történetek Nagy 

Sándorról. Birodalmak. 

 

Róma alapítása és 

terjeszkedésének 

kezdetei. A pun 

háborúk és hadvezérei. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 

 Információk gyűjtése a görög világról. (Pl. az életmód 

jellegzetességei.) 

 Információk gyűjtése a görög-római világban lezajlott 

jelentősebb háborúkról képek és történelmi térképek 

segítségével. (Pl. a görög-perzsa háborúk, a pun háborúk.) 

 Történetek és képek gyűjtése az ókori római világból. (Pl. 

Romulus és Remus mondája; olvasmányok feldolgozása Róma 

fénykoráról.) 

 Képszerű ismeretek gyűjtése az antik építészetről. (Pl. a görög 

és római építészet hasonlóságainak és különbségeinek 

összevetése.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 

 Valóság és fikció szétválasztása egy-két görög mondában. 

(Pl. a trójai faló története.) 

 Mondák forráskritikai elemzése. (Pl. a valós és a fiktív 

elemek megkülönböztetése a szabin nők elrablásáról 

szóló történetben.) 

 A hódító Róma történelmi szerepe. (Pl. a római hódítások 

pozitív és negatív következményei.) 

 Lelet és rekonstrukció összevetése. (Pl. Colosseum, 

diadalívek stb.) 

 

Kommunikáció: 

 

 A görög világ főbb jellegzetességeinek bemutatása. (Pl. 

néhány monda szóbeli felidézése.) 

 Szituációs játék. (Pl. az athéni demokrácia működése.) 

 Rendszerező tábla készítése (pl. az ókori Hellászról és a 

Római Birodalomról). 

 

Tájékozódás időben és térben: 

 Magyar nyelv és 

irodalom: 

Mese, monda, 

mítosz. (Pl. ismert 

görög mondák 

Prométheuszról, 

Odüsszeuszról, 

Daidalosz és 

Ikaroszról.) 

 

 

Idegen nyelvek: 

néhány példa a 

görög/latin szavak 

átvételére a tanult 

idegen nyelvben. 

 

Matematika: 

Euklidész, 

Pitagorasz, a római 

számok. 

 

Erkölcstan: A 

vallási közösség és 

vallási intézmény. A 

nagy világvallások 

világképe és 

erkölcsi tanításai. 

 

Természetismeret: A 

félsziget fogalma, 

jellegzetességei a 

gazdasági életben. A 

Balkán-félsziget és 

az Itáliai félsziget 

Európa térképén. A 

vulkánok. 

tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz 
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Birodalmak. A földrajzi 

környezet. Közlekedés, 

úthálózat, hírközlés. 

Köztársaságból 

egyeduralom. Híres és 

hírhedt császárok. 

Uralkodók és 

államférfiak. 

A régi Róma művészeti 

emlékei, tudósok és 

művészek a 

birodalomban. 

Élet a Római 

Birodalomban. 

Család, lakóhely. 

Pannónia provincia. 

A kereszténység 

kialakulása és 

elterjedése. Az 

Újszövetség. Jézus 

története.  

A világvallások 

alapvető tanításai, 

vallásalapítók, 

vallásújítók. 

A Római Birodalom 

meggyengülése, a 

Nyugatrómai 

Birodalom bukása. 

 Az itáliai-félsziget elhelyezkedése, jellegzetességei. A Római 

Birodalom terjeszkedése. (Pl. a második pun háború nyomon 

követése történelmi térképen; a Római Birodalom helye Európa 

mai térképén.) 

Az időszámítás technikájának gyakorlása. (Pl. a főbb görög és római 

események ábrázolása párhuzamos időszalagon.) 

 

Vizuális kultúra: 

ókori épületek 

maradványai (pl. az 

athéni Akropolisz, a 

római Colosseum); a 

görög és római 

emberábrázolás, 

portrészobrászat; 

korakeresztény és 

bizánci templomok. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Részletek népszerű 

játékfilmekből. (Pl. 

Wolfgang Petersen: 

Trója; Oliver Stone: 

Nagy Sándor; 

William Wyler: Ben 

Hur; Ridely Scott: 

Gladiátor; Franco 

Zeffirelli: Jézus 

élete.) 
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Kulcsfogalmak 

Fogalmak: mítosz, városállam, olimpia, népgyűlés, Akropolisz, légió, rabszolga, provincia, népvándorlás, Újszövetség. 

Személyek: Zeusz, Periklész, Romulus, Hannibál, Julius Caesar, Augustus, Jézus, Mária, József, Attila. 

Topográfia: Balkán-félsziget, Olümposz, Athén, Spárta, Perzsa Birodalom, Marathón, Itáliai-félsziget, Róma, Karthágó, Szicília, Római 

Birodalom, Pannónia, Aquincum, Júdea, Betlehem. 

Évszámok: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpia játékok), Kr. e. 490 (a marathóni csata), Kr. e. V. század közepe (Athén fénykora), Kr. e. 

44 (Julius Caesar meggyilkolása), Kr. u. 476 (a Nyugat-római Birodalom bukása, az ókor vége). 
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Tematikai egység 
A középkori Európa világa 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Olvasmányok – mesék és valós történetek –, filmek a középkor világából/világáról: királyok, lovagok, polgárok, parasztok. 

A tematikai egység 

nevelési-oktatási céljai 

A tanuló felismeri, hogy a különböző népek vallása, kulturális, társadalmi és gazdasági tevékenysége kölcsönösen hat egymásra. Látja, hogy a közösségeket 

a munka tartja fenn, a gazdasági fejlődés szempontjából pedig fontos az egyéni érdekeltség, valamint azt, hogy a társadalmi életet a szellemi és anyagi 

viszonyok együttesen határozzák meg. Érzékeli, hogy a korszak meghatározó vallási és szellemi irányzatainak (lovagi kultúra, humanizmus stb.) máig 

mutató hatásuk van. Felismeri a középkori keresztény államok kialakulása jelentőségét. 

Képes a középkori Európa főbb változásainak a bemutatására, meghatározó vallásainak megkülönböztetésére jellegzetességeik alapján. Sokoldalúan és kritikus 

szemlélettel megismeri a középkori ember életét, és. szóbeli kifejezőképességét fejleszti erről szóló történetek elbeszélésével. 

Tartalmak Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A Frank Birodalom és 

keresztény királyságok. 

A Bizánci Birodalom. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 

 A középkori élet színtereinek, főbb jellemzőinek 

megismerése. (Pl. a földesúri vár felépítésének, az egyes 

részek funkciójának számba vétele képek alapján.) 

 Magyar nyelv és 

irodalom: 

Középkori témájú 

mesék, mondák a 

királyokról, 

tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz 
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Az iszlám vallás 

megjelenése és 

alapvető tanításai. Az 

iszlám kulturális 

hagyatéka. 

Népek és vallások 

egymásra hatása, 

együttélése 

 Ismeretek gyűjtése az érett középkorról. (Pl. a reneszánsz 

stílus jegyeinek megfigyelése festmények, szobrok és épületek 

képeinek segítségével; a vallási fanatizmus 

megnyilvánulásai.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 

 Társadalmi csoportok jellegzetességeinek felismerése, 

összevetése. (Pl. a bencés rend legfontosabb 

jellegzetességeinek ismerete; társadalmi csoportok 

[szerzetesek, lovagok] közös jellemzői.) 

 A középkori városok jellegzetességeinek számbavétele, 

magyarázata, az életmód jellemzői. (Pl. képek és térképek 

segítségével megértetni, miért az adott helyen alakultak ki a 

középkori városok.) 

 Kérdések megfogalmazása egyszerű írásos források alapján. 

(Pl. a könyvnyomtatás elterjedésének jelentősége a 

kultúrában.) 

 

Kommunikáció: 

 

 A középkori életmód ismertetése szóban vagy feldolgozása 

játékos formákban. (Pl. apródból lovag – a lovaggá válás 

folyamatának megbeszélése dramatizált formában) 

 Események, történések dramatikus megjelenítése. (Pl. hűbéri 

eskü, lovaggá avatás.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

 

 A középkori birodalmak térképen való elhelyezése. (Pl. a 

Frank Birodalom, a Bizánci Császárság.) 

 Az időszalag használatának, valamint a tanult 

évszámokkal való számítás gyakorlása. (Pl. a tanult 

események elhelyezése az időszalagon.) 

Az időszalag használatának, valamint a tanult évszámokkal való 

számítás gyakorlása. (Pl. a tanult események elhelyezése az 

időszalagon.) 

lovagokról, 

földesurakról. 

 

Idegen nyelvek: 

A híresebb középkori 

városok nevének 

helyes kiejtése a tanult 

nyelven. 

 

Matematika: 

Az „arab” számok 

eredete. 

 

Vizuális kultúra: 

A középkori építészet, 

a román és a gótikus 

stílus jellemzői; 

középkori freskók, 

táblaképek, 

üvegablakok és 

oltárszobrok. 

Reneszánsz paloták. 

A reneszánsz nagy 

mesterei. 

 

Ének-zene:  

Gregorián énekek, a 

reneszánsz zene. 

 

Testnevelés és sport: 

Érdekességek a 

testedzés történetéből 

– a parasztok sportjai, 

lovagi játékok. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 
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A keresztény egyház 

felépítése, jellemzői. 

A fontosabb európai 

államok az első 

ezredfordulón. 

Az uradalmak. 

Földesurak és 

jobbágyok.  

Család, lakóhely. 

 

A keresztény egyház. 

Világi papok és 

szerzetesek. 

 

Lovagi életmód, lovagi 

erények. A keresztes 

hadjáratok. 

 

A középkori városok. 

A katedrálisok és a 

gótika. A polgárok. 

Falvak és városok. 

 

A céhek feladatai és 

működésük. 

A távolsági 

kereskedelem vízen és 

szárazföldön. 

Felfedezők, feltalálók. 

 

Járványok a 

középkorban. 

Betegségek, járványok. 

 

A középkori Európa 

öröksége. 

  Részletek népszerű 

játékfilmekből (pl. 

Mel Gibson: A 

rettenthetetlen; Luc 

Besson: Jeanne 

d’Arc.) 
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A humanizmus és a 

reneszánsz. A 

könyvnyomtatás. 

Kulcsfogalmak 

Fogalmak: középkor, uradalom, hűbérúr, hűbéres, vár, jobbágy, robot, majorság, iszlám, pápa, szerzetes, eretnek, kolostor, kódex, lovag, 

középkori város, céh, járvány, távolsági kereskedelem, könyvnyomtatás. 

Személyek: Nagy Károly, Mohamed, Szent Benedek, Gutenberg. 

Topográfia: Bizánci Császárság, Frank Birodalom, Mekka, Arab Birodalom, Német-Római Császárság. 

Évszámok: 622 (Mohamed „futása”), 800 (Nagy Károly császár), XV. század (könyvnyomtatás). 
 

 

Tematikai egység 
A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora 

Órakeret  

18 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Magyar népmesék, hazai nemzetiségek és más népek meséi, mesefajták; mondák, regék, legendák. Alsó tagozatos olvasmányok a hun–magyar mondakörből, 

a vérszerződésről, a honfoglalásról, Szent Istvánról. 

A tematikai egység 

nevelési-oktatási céljai 

A tanuló megbecsüli az országalapítók és -építők (uralkodók és közemberek) munkáját és emlékét. Felismeri a közösségi összefogás, áldozatkészség és 

helytállás erejét a haza építésében és védelmében. Értékeli hazánk európai keresztény államközösségbe való sikeres beilleszkedését, felismeri a keresztény 

értékrend máig ható elemeit és azok jelentőségét. Belátja, hogy az utókor a korszak szereplőit a közösség érdekében tett cselekedeteik alapján értékeli. 

Megismeri és feldolgozza a magyarság régmúltját, a tények és a vitatott kérdések (eredet, rokonság stb.) együttes feltárásával is. Felismeri a mondák és 

valóság közötti kapcsolatokat és ellentmondásokat egyaránt. Különböző források feldolgozása és ütköztetése révén fejleszti kritikai gondolkodását. 

Tartalmak Tanulói tevékenységek 
Pedagógiai eljárások, módszerek, 

munka- és szervezési formák 
Kapcsolódási pontok Taneszközök 
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Mondák, krónikák és 

történetek a magyarság 

eredetéről és 

vándorlásáról. 

 

Az ősi magyar 

harcmodor.  

Honfoglalás és 

letelepedés a Kárpát-

medencében. A 

kalandozó hadjáratok. 

 

A keresztény magyar 

állam megalapítása, 

Géza fejedelem és 

Szent István 

intézkedései. 

 

A keresztény magyar 

állam megerősítése 

Szent László és 

Könyves Kálmán 

uralkodása idején. 

 

A tatárjárás. Az ország 

újjáépítése a tatárjárás 

után.  

 

IV. Béla, a második 

honalapító. 

Kisebbség, többség, 

 

 

Árpád-kori kulturális 

örökségünk 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 

 A magyar őstörténetre vonatkozó ismeretek 

szerzése különböző típusú forrásokból. (Pl. a 

rovásírásos ABC megismerése.) 

 Történetek megismerése és feldolgozása. (Pl. Szent 

István és Szent László legendáiból.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 

 Forrásütköztetés a honfoglaló magyarok 

életmódjára vonatkozó ismeretek megbeszélése 

során (Pl. az ősi magyar hitvilág és az új vallás 

összehasonlítása.) 

 Történelmi személyiség jellemzése (pl. Szent 

István király Intelmeinek rövid részletei alapján). 

 

Kommunikáció: 

 

 Beszámolók, kiselőadások tartása. (Pl. Csaba 

királyfi, a vérszerződés, a fehér ló mondája.) 

 Rekonstrukciós rajzok elemzése. (Pl. az ősi magyar 

öltözködés, lakhely, szerszámok és fegyverek.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

 

 Történelmi mozgások megragadása. (Pl. a 

honfoglalás útvonalai.) 

 Kronológiai adatok rendezése. (Pl. a jelentősebb 

Árpád-házi uralkodók elhelyezése az időszalagon.) 

 Magyar nyelv és 

irodalom: 

A hun-magyar 

mondakör. 

Részletek magyar 

szentek legendáiból. 

 

Természetismeret: 

A Kárpát-medence 

tájegységei, 

gazdaságföldrajzi 

jellegzetességeik. 

 

Ének-zene: 

A magyar népzene 

régi rétegű és új 

stílusú népdalai, a 

népi tánczene. 

 

Vizuális kultúra: 

Festmények, 

szobrok és filmek a 

magyar 

mondavilágról, a 

vérszerződésről, a 

honfoglalásról és az 

államalapításról. 

Népvándorlás kori 

tárgyak. A román 

stílus hazai emlékei. 

 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

Részletek népszerű 

játékfilmekből. (Pl. 

Koltay Gábor: 

tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz 
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Honfoglalás; Koltay 

Gábor: István, a 

király.) 
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Kulcsfogalmak 

Fogalmak: hun, finnugor, félnomád életmód, törzs, nemzetség, nagycsalád, fejedelem, táltos, honfoglalás, kalandozás, vármegye, tized, ispán, 

tatár, kun. 

Személyek: Attila, Álmos, Árpád, Géza fejedelem, Szent István, Gellért püspök, Szent László, IV. Béla. 

Topográfia: Urál, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Erdély, Esztergom, Székesfehérvár, Buda, Muhi. 

Évszámok: IX. század (Etelköz), 895–900 (a honfoglalás),  

997–(1000)–1038 (Szent István uralkodása), 1077 (Szent László trónra lépése), 1241–1242 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház kihalása). 
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6. évfolyam 

 

Tematikai egység 
A Magyar Királyság virágkora 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Mesék, mondák és valós történetek a Hunyadiakról. A nándorfehérvári hősök. 

A tematikai egység 

nevelési-oktatási céljai 

Tudatosul a tanulóban, hogy a királyokat, uralkodókat a történetekben megismert személyes tulajdonságaik és a kor kihívásaira adott (a társadalom életére 

hatást gyakorolt) válaszaik eredményessége, illetve önfeláldozó magatartásuk alapján őrzi meg a történelmi emlékezet. Látja a törökellenes harcok 

hősiességének máig ható példáját. Felismeri az összefogás jelentőségét egy függetlenségéért küzdő nép életében. 

Látja a történelmi személyiség szerepét, jelentőségét, képes személyek, csoportok tetteinek megindokolására, valamint történetek mesei és valóságos 

elemeinek megkülönbözetésére. Megérti és értelmezi a képi és írásos források szövegét. 

Tartalmak Tanulói tevékenységek 
Pedagógiai eljárások, módszerek, 

munka- és szervezési formák 
Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A királyi hatalom 

megerősítése I. Károly 

idején. 

 

Nagy Lajos, a 

lovagkirály. Főbb 

törvényei. 

 

Egy középkori város: 

Buda. 

 

Hunyadi János 

törökellenes harcai. 

 

A nándorfehérvári 

diadal. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 

 Információk szerzése, rendszerezése és értelmezése 

szöveges és képi forrásokból. (Pl. I. Károly politikai 

és gazdasági intézkedése írásos és képi források 

felhasználásával.) 

 Történeti események feldolgozása mai szövegek és 

rövid korabeli források alapján. (Pl. a 

nándorfehérvári győzelem.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 

 Lelet és rekonstrukció összevetése. (Pl. egy vár 

makettje és romjai.) 

 

Kommunikáció: 

 

 
Magyar nyelv és 

irodalom: népmesék 

és mondák Mátyás 

királyról. Arany 

János: Toldi. 

 

Ének-zene: 

reneszánsz zene 

Mátyás király 

udvarából. 

 

Vizuális kultúra: A 

gótikus és a 

reneszánsz stílus 

építészeti emlékei 

Magyarországon.  

A középkori Buda 

műemlékei. 

tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz 
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Hunyadi Mátyás 

uralkodása és 

reneszánsz udvara. 

Uralkodók és 

államférfiak. 

 

A mohácsi vereség és 

következményei. Buda 

eleste. 

 Tanulói kiselőadások tartása. (Pl. Élet a középkori 

Budán.) 

 Uralkodók és politikájuk jellemzése. (Pl. a 

lovagkirály külső és belső tulajdonságai.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

 

 Szinkronisztikus vázlat készítése (pl. a XIV–XV. 

századi egyetemes és magyar történelmi 

eseményeiről). 

Mátyás visegrádi 

palotája. A 

Corvinák. 

Kulcsfogalmak 

Fogalmak: aranyforint, nádor, nemes, ősiség és kilenced törvénye, kormányzó, végvár. 

Személyek: I. Károly, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, I. Szulejmán. 

Topográfia: Nándorfehérvár, Visegrád, Mohács. 

Évszámok: 1308 (I. Károly), 1456 (Nándorfehérvár), 1458-1490 (Hunyadi Mátyás uralkodása), 1526 (a mohácsi vereség). 
 

  



Cecei Általános Iskola                                                                               Pedagógiai program 

 

199 
 

 

Tematikai egység 
A világ és Európa a kora újkorban 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Olvasmányok a földrajzi felfedezésekről, elsősorban Kolumbuszról, valamint a felfedezések előtti Amerikáról. Iskolai és iskolán kívüli ismeretek a 

protestáns vallásokról. Olvasmányok vagy filmélmények a Napkirályról és udvaráról. 

A tematikai egység 

nevelési-oktatási céljai 

A tanulóban tudatosul, hogy az emberi alkotótevékenység, kezdeményezőképesség (tudományos felfedezések és technikai találmányok stb.) a gazdasági 

fejlődés meghatározó elemei. Felismeri, hogy a felfedezők, újítók töretlen hite, szilárd akarata és kitartása záloga a sikerességnek. Látja, hogy a fejlettebb 

népek, államok erőfölényük birtokában leigázzák, gyarmatosítják a fejletlenebbeket, valamint, hogy az államok közötti és társadalmon belüli konfliktusok 

nem egyszer háborúhoz vagy polgárháborúhoz vezetnek, melyek jelentős emberáldozatokkal járnak. 

Felismeri a földrajzi felfedezések jelentőségét és hatását az európai és amerikai életmódra. Megérti a XVI–XVII. századi vallási megújulás okait és 

jelentőségét. Képes élményszerű ismeretek szerzésére a kora újkori „fényes udvarokról”, információk gyűjtésére, képi és szöveges források együttes 

kezelésére, a történelmi és földrajzi atlasz együttes használatára. Párhuzamokat keres megismert történelmi élethelyzetek, események és mai életünk 

között. 

Tartalmak Tanulói tevékenységek 
Pedagógiai eljárások, módszerek, 

munka- és szervezési formák 
Kapcsolódási pontok Taneszközök 



Cecei Általános Iskola                                                                               Pedagógiai program 

 

200 
 

A földrajzi 

felfedezések okai és 

céljai. Hódítók és 

meghódítottak. 

Felfedezők, feltalálók. 

 

A felfedezések hatása 

az európai (és 

amerikai) életre. 

 

A reformáció és a 

katolikus megújulás. 

Történelemformáló 

eszmék. 

 

Az alkotmányos 

királyság létrejötte 

Angliában. 

 

A Napkirály udvara. 

A felvilágosodás kora. 

Történelemformáló 

eszmék. 

 

Az észak-amerikai 

gyarmatok 

függetlenségi harca.  

 

Az Egyesült Államok 

létrejötte. 

Egyezmények, 

szövetségek. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 

 Információk szerzése és rendszerezése tanári 

elbeszélés, tankönyvi szövegek és képek alapján. 

(Pl. a Kolumbusz előtti Európán kívüli világról.) 

 Következtetések levonása a feldolgozott 

információkból. (Pl. a reformáció fő tanításai egy 

Luther-szövegrészlet alapján.) 

 Írásos vagy rajzos vázlat elemzése. (Pl. a királyi 

önkényuralom és az alkotmányos királyság 

jellemzői.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 

 Különbségek azonosítása egy-egy történelmi 

jelenség kapcsán (pl. a felfedezések okainak és 

céljai)  

 

Kommunikáció: 

 

 Beszámolók készítése. (Pl. egy felfedező útja.) 

 Saját vélemény megfogalmazása (pl. a 

felvilágosodás fontosságáról). 

 Összehasonlító táblázatok készítése (pl. a katolikus 

és protestáns vallások különbségeiről). 

 

Tájékozódás időben és térben: 

 

 A korszak néhány kiemelt eseményének 

elhelyezése az időszalagon. 

 Néhány kiemelt esemény megjelölése 

kontúrtérképen. (Pl. a felfedező utak és az első 

gyarmatok.) 

 
Vizuális kultúra: A 

protestáns 

templomok külső-

belső arculata. 

A barokk stílus 

jellegzetességei. A 

versailles-i palota és 

Szentpétervár. A 

barokk legnagyobb 

mesterei. 

 

Ének-zene: a barokk 

és a klasszikus zene 

néhány mestere. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

részletek népszerű 

játékfilmekből (pl. 

Ridley Scott: A 

Paradicsom 

meghódítása; Eric 

Till: Luther; Mel 

Gibson: A hazafi). 

 

 

tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz 
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Kulcsfogalmak 

Fogalmak: újkor, felfedező, gyarmat, manufaktúra, reformáció, protestáns, jezsuita, katolikus megújulás, felvilágosodás, alkotmány. 

Személyek: Kolumbusz, Luther, Kálvin, Cromwell, XIV. Lajos, Rousseau, Washington. 

Topográfia: Amerika, Versailles, London, Szentpétervár. 

Évszámok: 1492 (Kolumbusz), 1517 (Luther fellépése), 1776 (az amerikai Függetlenségi nyilatkozat). 
 

 

Tematikai egység 
Magyarország a kora újkorban 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat Mondák és történetek Hunyadi Jánosról, a török ellenes harcok világáról, az „igazságos” Mátyásról, valamint a mohácsi tragédiáról. 

A tematikai egység 

nevelési-oktatási céljai 

A hazafiság erősítése a hódítókkal szembeni védekezés, a hősi önfeláldozás példáin keresztül. A tanuló felismeri, hogy az ország közösségeinek széthúzása 

gyengíti a társadalom védekező képességét a hódítókkal szemben, az összefogás és az egységes fellépés azonban még egy vereség esetén is a behódolás 

helyett megegyezést eredményezhet. 

Felismeri a török terjeszkedés megállításának jelentőségét hazánk és Európa szempontjából. Érzékeli, hogy két nagyhatalom közötti helyzetünk fokozott 

terhet rótt a társadalom minden rétegére. Látja a politikai megosztottság következményeit. Észleli, hogy az egyeduralmi törekvések saját céljával ellentétes 

hatást válthatnak ki. Képes egymásnak ellentmondó források értékelésére. Igény felkeltése múzeumok, várak felkeresésére határokon innen és túl. 

Tartalmak Tanulói tevékenységek 
Pedagógiai eljárások, módszerek, 

munka- és szervezési formák 
Kapcsolódási pontok Taneszközök 
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A három részre szakadt 

ország élete. 

 

Végvári harcok – 

végvári hősök. A nagy 

várháborúk éve (1552). 

Békék, háborúk, 

hadviselés. 

 

Reformáció és 

katolikus megújulás 

Magyarországon. 

 

Az Erdélyi 

Fejedelemség 

aranykora Bethlen 

Gábor idején. 

 

Élet a török 

hódoltságban. 

Öltözködés, divat. 

 

Habsburg-ellenes 

harcok és vallási 

mozgalmak a XVII. 

században, a török 

kiűzése. 

 

A Rákóczi-

szabadságharc. 

 

Az ország újjáépítése, a 

hódoltsági területek 

benépesítése. 

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 

 Információgyűjtés, rendszerezés a tankönyvből és 

olvasókönyvekből (pl. a végvári katonák életéről). 

 Életmód-történeti ismeretek gyűjtése. (Pl. a kor 

jellegzetes magyar, német és török ruházkodása.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 

 A három országrész jellegzetességeinek 

összevetése. 

 A személyiség szerepe a történelemben: (Pl. II. 

Rákóczi Ferenc élete, pályaképe.) 

 

Kommunikáció: 

 

 Kiselőadás tartása a reformációról és 

ellenreformációról. (Pl. kulturális hatásuk 

elemzése.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

 

 Történelmi térkép elemzése. (Pl. információk 

gyűjtése a három részre szakadt ország térképének 

segítségével.) 

 
Magyar nyelv és 

irodalom: Gárdonyi 

Géza: Egri csillagok. 

Arany János: Szondi 

két apródja. 

 

Ének-zene: Népdalok 

a török korból, kuruc 

dalok. A barokk zene. 

A tárogató. 

 

Vizuális kultúra: 

Jelentősebb barokk 

műemlékek 

Magyarországon. 

Az erdélyi építészet 

jellegzetességei. 

A török hódoltság 

műemlékei: mecsetek 

és fürdők. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Részletek népszerű 

játékfilmekből. (Pl. 

Várkonyi Zoltán: Egri 

csillagok.) 

tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz 
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Kulcsfogalmak 

Fogalmak: végvár, hódoltság, szultán, szpáhi, janicsár, kuruc, labanc, hajdú, úrbér, jobbágyrendelet, zsellér, betelepítés, türelmi rendelet. 

Személyek: Dobó István, Bocskai István, Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós, II. Rákóczi Ferenc, Mária Terézia, II. József. 

Topográfia: Pozsony, Bécs, Erdélyi Fejedelemség, Eger, Gyulafehérvár, Debrecen. 

Évszámok: 1541 (Buda török kézen), 1552 (a „nagy várháborúk éve”), 1686 (Buda visszavívása), 1703–1711 (a Rákóczi-szabadságharc),  

1740–1780 (Mária Terézia). 
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Tematikai egység 
A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és Magyarországon 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Ismeretek olvasmányok és filmek alapján a francia forradalomról és Napóleonról. A gőz szerepe az első ipari forradalomban. Olvasmányok Széchenyiről, a 

Lánchídról és Kossuthról. Alsó tagozatos olvasmányok az 1848–49-es forradalomról és szabadságharcról. 

A tematikai egység 

nevelési-oktatási céljai 

A tanuló felismeri, hogy a polgárosodással párhuzamosan az szabadság, egyenlőség, testvériség eszméinek együttese nagy társadalmi mozgósító erővel hat. 

Látja, hogy a jelentős társadalmi és gazdasági átalakulásoknak egyaránt vannak győztesei és vesztesei, e folyamat vizsgálata feltárhatja a személyes és 

közösségi sors közötti összefüggéseket. Megérti, hogy az utókor nézőpontjából többnyire az válik történelmi személyiséggé, hőssé vagy mártírrá, aki a 

személyes érdekei elé a közösség hosszú távú érdekeit helyezi. 

Látja a középkori államok és a polgári nemzetállamok közti különbségeket. Értékeli a polgári nemzetállammá válás békés és erőszakos útjait. Hazafiságra 

nevelés a reformkor, a forradalom és a szabadságharc tanításának során. Megismeri és értékeli a korszak nagy történelmi személyiségei példamutató életét és 

munkásságát. Megismeri a reformkor legjelentősebb eredményeit, és értékeli ezek jelentőségét a korábbi magyarországi és a korabeli európai viszonyok 

tükrében. Képes a történeti forrásokon túl más tantárgyak ismereteinek, információinak felhasználására, következtetések levonására történelmi térképek 

segítségével. 

Tartalmak Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, módszerek, 

munka- és szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 
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A francia forradalom 

és vívmányai. 

A jakobinus terror. 

 

Napóleon tündöklése 

és bukása. 

Uralkodók és 

államférfiak. 

 

Az ipari forradalom 

első feltalálói és 

találmányai. 

Közlekedés, úthálózat, 

hírközlés. 

 

Széchenyi István 

elméleti és gyakorlati 

munkássága.  

 

A reformkori rendi 

országgyűlések fő 

kérdései. 

 

Kossuth Lajos 

programja és szerepe a 

reformkorban. 

 

Az 1848-as 

forradalom. 

Az áprilisi törvények. 

A szabadságharc 

fontosabb csatái és 

jeles szereplői. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 

 Ismeretszerzés tanári elbeszélés és vázlatrajz 

alapján. (Pl. Széchenyi és Kossuth reformkori 

tevékenysége.) 

 Következtetések levonása rövid közjogi 

forrásrészletekből. (Pl. az Emberi és polgári jogok 

nyilatkozatából.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 

 Változások és hatásaik nyomon követése. (Pl. a 

szabadságharc bukásának következményei.) 

 Érvekkel alátámasztott vélemény megfogalmazása. 

(Pl. Robespierre zsarnok vagy forradalmár?) 

 

Kommunikáció: 

 

 Tanulói kiselőadás jelentős történelmi személyiség 

életéről. (Pl. Wesselényi Miklósról, Kölcsey 

Ferencről.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

 

 Jelentős események egymásra hatásának 

vizsgálata. (Pl. a forradalom és a pozsonyi rendi 

országgyűlés történései.) 

Tankönyvi szövegek megbeszélése (a 

tanár által irányított). 

Irányított információgyűjtés. 

Információk (szövegek, képek) 

összehasonlítása. 

Tanulói kiselőadás. Önálló 

feladatmegoldás. 

Pármunka. Csoportmunka. 

Játék, szerepjáték. 

Tanári szemléltetés. 

Tanári magyarázat, prezentáció. 

Magyar nyelv és 

irodalom: Csokonai, 

Kölcsey, Vörösmarty 

és Petőfi versei. Jókai 

Mór: A kőszívű 

ember fiai. 

 

Természetismeret: az 

iparfejlődés 

környezeti hatásai. 

 

Ének-zene: 

Marseillaise, a nagy 

romantika mesterei. 

Erkel: Himnusz, 

Egressy Béni: Szózat, 

1848-as dalok. 

 

Vizuális kultúra: a 

kort bemutató 

történeti festmények. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

részletek népszerű 

játékfilmekből (pl. 

Andrzej Wajda: 

Danton; Bereményi 

Géza: A Hídember). 

tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz 
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Kulcsfogalmak 

Fogalmak: népfelség elve, jakobinus, polgári nemzet, ipari forradalom, tőkés, bérmunkás, kapitalizmus, rendi országgyűlés, alsótábla, 

felsőtábla, reformkor, közteherviselés, cenzúra, sajtószabadság, választójog, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, honvédség, trónfosztás, 

nemzetiségi törvény. 

Személyek: XVI. Lajos, Robespierre, Napóleon, Watt, Széchenyi István, Kölcsey Ferenc, Wesselényi Miklós, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, 

Petőfi Sándor, Batthyány Lajos, Jellasics, Görgei Artúr, Bem József. 

Topográfia: Párizs, Waterloo, Debrecen, Isaszeg, Buda, Világos, Arad. 

Évszámok: 1789 (a francia forradalom kezdete), 1815 (a waterlooi csata), 1830 (a Hitel megjelenése, a reformkor kezdete), 1832–1836 

(reformországgyűlés), 1848. március 15. (forradalom Pest-Budán), 1849. április 14. (a Függetlenségi nyilatkozat), 1849. október 6. (az aradi 

vértanúk és Batthyány Lajos kivégzése). 
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A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 
 

Az egyetemes emberi értékek elfogadása ókori, középkori és kora újkori egyetemes és magyar kultúrkincs élményszerű megismerésével. 

A családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás élményének személyes megélése. A történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. a munka 

értékteremtő ereje) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok azonosítása. Az előző korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak felidézése. 

A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek fejlesztik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását. Ismerje 

fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli. 

Tudja, hogy az egyes népeket főleg vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján tudjuk megkülönböztetni. 

Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által megfogalmazott szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a mindennapokat.  

Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági tényezők együttesen befolyásolják. Tudja, hogy az emberi munka nyomán elinduló termelés 

biztosítja az emberi közösségek létfenntartását. 

Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az árutermelés és pénzgazdálkodás, illetve a városiasodás kialakulásához vezet. 

Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő vagyoni helyzetű emberek alkotnak rétegeket, csoportokat. 

Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások és mondák erősítik a közösség összetartozását, egyben a nemzeti öntudat kialakulásának alapjául szolgálnak. Tudja, hogy a 

társadalmi, gazdasági, politikai és vallási küzdelmek számos esetben összekapcsolódnak. 

Ismerje fel ezeket egy-egy történelmi probléma vagy korszak feldolgozása során. 

Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között,és legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni. Legyen képes a 

történetek a feldolgozásánál a tér- és időbeliség azonosítására, a szereplők csoportosítására fő- és mellékszereplőkre, illetve a valós és fiktív elemek megkülönböztetésére. 

Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges kulcsszavakat, cselekedeteket. Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni hallott és olvasott 

szövegekből, különböző médiumok anyagából. Legyen képes emberi magatartásformák értelmezésre, információk rendezésére és értelmezésére, vizuális vázlatok készítésére.  

Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 

Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és kiselőadást tartani. 

Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred) tudjon ez alapján kronológiai számításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő esemény időpontját. 

Legyen képes egyszerű térképeket másolni, alaprajzot készíteni. Legyen képes helyeket megkeresni, megmutatni térképen, néhány kiemelt jelenség topográfiai helyét 

megjelölni vaktérképen, valamint távolságot becsülni és számítani történelmi térképen. 

Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe vételére. 

 

 

A továbbhaladás feltételei 5. évfolyamon: 

 

A diák tudjon különbséget tenni a történelem forrásai (tárgyi, írásos, szóbeli) között. Tudja, hogy a tanult történetek közül melyik történt előbb, melyik később, mennyivel – a 

kerettantervben megszabott lépték szerint. Tudja, hogy az egyes történetek eseményeihez milyen nevek, helyszínek kapcsolhatók. Tudjon tanult történetet elmondani kérdések 

alapján. Tudja a tanult történetek eseményeinek helyszíneit különböző léptékű térképeken megmutatni. Tudjon kérdéseket feltenni a tanult történetekhez. Tudjon különbséget 

tenni a történetek mesei és valóságos eseményei között. Tudjon elvégezni egyszerű kronológiai számításokat. 

 

A továbbhaladás feltételei 6. évfolyamon 

 

A diák legyen képes az ókorra és a középkorra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni. Tudjon információt gyűjteni adott történelmi témában, tanári segítséggel. 

Tudjon tanult történetet önállóan elmesélni. Tudja a tanult történet lényegét kiemelni. Tudjon különböző korszakokat térképen beazonosítani. Tudjon távolságot becsülni és 

számításokat végezni történelmi térképen. 
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7–8. évfolyam 
 

Az alapfokú oktatást záró két évfolyam történelemtanításában már lehetőség van a múltat a korábbinál összetettebben, teljesebben, az általánosítás magasabb szintjét 

megragadva, sokoldalúbb összefüggésekbe ágyazva bemutatni. Az ebben a képzési szakaszban belépő társadalmi és állampolgári ismeretek a történelemmel együtt a 

korábbiaknál nagyobb lehetőséget kínál az állampolgárságra, demokráciára nevelésre. A nemzeti azonosságtudatra és a hazafiságra nevelés követelménye pedig Trianon utáni 

történelmünkben a határon túli magyarság sorsát nemzetünk múltjának és jelenének részeként kívánja tárgyalni. Fontos az európai integráció és a globalizáció folyamatának 

összeegyeztetése az egészséges nemzeti azonosságtudat kialakításával és ápolásával. A kulcskompetenciák közül a szociális és állampolgári kompetencia készíti elő tanulóinkat 

a közügyekben való részvételre. Ez elsősorban a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek keretében valósul meg. Tárgyunkon keresztül is elérendő fontos cél a hatékony, 

önálló tanulás és a történelmi ismeretek önálló elsajátítása képességének mind magasabb szintre emelése is. 

A 7–8. évfolyamon a tanulók már magasabb szintű elvont fogalmi gondolkodásra is képessé válnak. Az alsóbb évfolyamokra jellemző, a múltat megjelenítő 

történettanításnál ez már jobban közelít az elemzőbb jellegű irányába. Mindez nem jelenti azonban azt, hogy a képszerűség elvét és igényét teljességgel sutba dobjuk, de 

mindenképpen törekednünk kell arra, hogy a tanulókkal a történelem elemzésének alapvető módszereit elsajátíttassuk. A két évfolyam anyaga az elmúlt másfél évszázad 

történelmét dolgozza fel. A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretekkel együtt egyrészt felkészíti tanítványainkat arra, hogy megértsék saját korukat, másrészt, hogy a 

jelenben felmerülő kérdésekre főként a közelmúlt történelmében keressenek és kapjanak válaszokat. Legalább ennyire fontos azonban az is, hogy a demokrácia értékeinek 

bemutatásával felkészítsük őket a felelős állampolgári létre és a demokratikus közéletben való tudatos részvételre. 

A társadalmi és állampolgári ismeretek – mint szocializációs hatású témaköröket átfogó tartalmi terület – természetes módon kapcsolódik a Nat-ban megfogalmazott 

valamennyi általános fejlesztési feladathoz. Ez a lehetősége abból fakad, hogy a jelenben való eligazodásra igyekszik felkészíteni a tanulókat. Olyan tartalmakat visz be az 

oktatásba, amelyek a hétköznapokban közvetlenül hasznosítható tudást eredményeznek. Olyan készségek fejlesztését célozza, amelyek – miként az összes kulcskompetencia – 
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széles körben hasznosíthatók az iskolán kívüli életben is. A témakörök feldolgozása hozzájárul a szociális és állampolgári, valamint a kezdeményezőkészség és vállalkozási 

kompetencia fejlesztéséhez.  általános nevelési célok közül jelentős mértékben segíti az állampolgárságra és demokráciára való nevelést, a másokért való felelősségvállalás és 

az önkéntesség gondolatának elmélyülését a tanulókban, a gazdasági és a pénzügyi nevelést, valamint kisebb mértékben a pályaorientációt is. 

Az általános iskola utolsó évfolyamán megjelenő társadalmi és állampolgári ismeretek témakörei a társadalomtudományi oktatás lezárását jelentik az iskolatípuson 

belül. A témakörök a történelmi tudásra építve foglalják össze, és a diákok saját életére vonatkoztatják a korábban megismert társadalmi, gazdasági és politikai fogalmakat, 

illetve viszonyrendszereket. E témák feldolgozása ugyanakkor előkészítés is a továbblépésre, hiszen ez az év fordulópontot jelent a tanulók többségének életében. 14 éves kortól 

felgyorsul a szocializáció. Egyre fontosabbá válik az állampolgári jogok és kötelességek ismerete, valamint tudatos gyakorlása, a gazdaság működésének átlátása, a vállalkozói 

szemlélet kialakulása, valamint a bonyolult társadalmi viszonyok reális értelmezése. A fiatalok egyre aktívabb önálló fogyasztókká válnak, ezért fontos, hogy e téren is a 

tudatosság jellemezze döntéseiket. A tantervben szereplő jelenismereti témakörök elő kívánják segíteni a fiatalok társadalmi beilleszkedését, egyéni érvényesülésülését és 

közösségi felelősségvállalását. Elsősorban azon képességek megerősödését kívánják támogatni, amelyek birtokában a tanulók el tudnak igazodni számukra ismeretlen 

helyzetekben, megoldásokat tudnak keresni azokra a problémákra, amelyekkel szembesülnek, képesek a lehetőségeik mérlegelésére, dönteni tudnak, valamint az általános 

emberi és polgári normáknak megfelelő módon viselkednek. 

Ebben az életszakaszban lesznek a tanulók között olyanok, akik közvetlenül vagy tanulási irányuk megválasztásával elindulnak a munka világa felé. Számukra külön 

is fontos lehet mindaz, amivel e témakörök feldolgozása hozzá tud járulni a pályaválasztásról, valamint a gazdasági és a pénzügyi kérdésekről való reális gondolkodás 

megalapozásához. 

Mind a XX. századi történelem, mind a társadalmi és állampolgári ismeretek témakörei is számos izgalmas lehetőséget kínálnak a médiamodul egységeinek beépítésére. 

Ezek az egységek a tanulási folyamat bármely pontján tetszés szerint elhelyezhetők, ahol támogatják az adott korszak jobb megértését – hozzájárulva egyúttal a médiaismeret 

sajátos fejlesztési céljainak a megvalósulásához is. 
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Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

7. évfolyamra jutó órakeret elosztása 

Tanévi óraszám: 72 óra (36 tanítási hétre számolva), heti óraszám: 2 óra 
 

 

Tematikai egység Órakeret a kerettanterv szerint 7. évfolyamra jutó órakeret 

A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei 8 9 

Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora Magyarországon 12 13 

A nagyhatalmak versengése és az első világháború 8 9 

Európa és a világ a két háború között 11 12 

Magyarország a két világháború között 14 15 

A második világháború 12 14 

összesen 65 óra 72 óra 
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Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

8. évfolyamra jutó órakeret elosztása 

Tanévi óraszám: 72 óra (36 tanítási hétre számolva), heti óraszám: 2 óra 
 

 

 

Tematikai egység Órakeret a kerettanterv szerint 8. évfolyamra jutó órakeret 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 6 6 

Magyarország a második világháború végétől az 1956-os forradalom és 

szabadságharc leveréséig 
8 10 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 6 6 

A Kádár-korszak jellemzői 8 8 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 6 8 

Demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon 5 5 

Társadalmi szabályok 3 4 

Állampolgári alapismeretek 5 5 

Pénzügyi és gazdasági kultúra 5 6 

Háztartás és családi gazdálkodás 5 6 

Médiakörnyezet, a média funkciói, a nyilvánosság 3 3 

A médiamodellek és intézmények 3 3 

A média társadalmi szerepe, használata – 

Reklám és hír a hagyományos és az új médiában 
2 2 

összesen 65 óra 72 óra 
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7. évfolyam 

Tematikai egység 
A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Jelentős események és történelmi személyiségek felidézése a középkori és az újkori Európa történetéből. Amerika felfedezése, a felfedezők élete. 

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

A tematikai egység 

nevelési-oktatási céljai 

A tanuló felismeri a nemzeti öntudatra és a hazafiságra nevelés megjelenésének jellemzőit, a nemzetépítést mint a közösségteremtés új formáját. Tudatosul 

benne a nemzetállamiság társadalmi összetartó ereje. 

Képes a középkor és az újkor egy-egy részterületének összehasonlítására, a XIX. századi Európa és Észak-Amerika történelme közös vonásainak 

egybevetésére. Felismeri, hogy a középkori és az újkori vezető államok közül néhány a XIX. században és ma is vezető szerepet tölt be a politikai és 

gazdasági életben. Megismeri és képes mérlegelni a tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív oldalát egyaránt. Megérti és értelmezi a változások 

lényegét, képes saját vélemény kifejtésére, önálló kutatómunkával történő alátámasztására. Képes az egyes események nyomon követésére és értelmezésére 

térképen, bizonyos tények, adatok felkutatásával. 

Tartalmak Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, módszerek, 

munka- és szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az egységes 

Németország létrejötte. 

 

Polgárháború az 

Amerikai Egyesült 

Államokban. 

 

Az ipari forradalom 

második szakaszának 

feltalálói és 

találmányai. 

Felfedezők, feltalálók. 

 

Szövetségi rendszerek 

és katonai tömbök 

kialakulása. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 

 Információk gyűjtése lexikonokból, az internetről 

vagy könyvtári kutatással. (Pl. a közlekedés 

fejlődése a lovas kocsitól az autóig.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 

 Magyarázat az egységes államok kialakulásának 

történelmi okaira. (Pl. az Egyesült Államok 

megszületése.) 

 

Kommunikáció: 

 

 Beszámoló készítése valamilyen témáról. (Pl. a 

korszak magyar tudósai, feltalálói.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

 

 A tanult földrajzi helyeknek térképen történő 

megkeresése. 

 Vaktérkép (pl. a központi hatalmak és az antant 

országok berajzolásához). 

 Vizuális kultúra: 

A XIX-XX. század 

fordulójának 

stílusirányzatai. 

 

Ének-zene: 

Liszt Ferenc zenéje. 

A kort idéző híres 

operarészletek. 

 

Fizika: 

Korabeli 

felfedezések, 

újítások, találmányok 

(pl. autó, izzó, 

telefon). Ezek 

működésének elvei. 

tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz 
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Kulcsfogalmak 

Fogalmak: polgárháború, nemzetállam, szabad verseny, monopólium, szociáldemokrácia, tömegkultúra. 

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

Topográfia: Olaszország, Németország, Egyesült Államok. 

Évszámok: 1859 (csata Solferinónál), 1861–1865 (polgárháború az Egyesült Államokban), 1871 (a Német Császárság létrejötte). 
 

 

 

 

Tematikai egység 
Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora Magyarországon 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
A forradalom és a szabadságharc történetének ismerete. A magyar polgári átalakulás elhelyezése időben és térben, a XIX. századi Európa viszonyai 

közepette. Iskolai megemlékezések: az aradi vértanúk emléknapja. 

A tematikai egység 

nevelési-oktatási céljai 

A tanuló felismeri az uralkodói önkényt, és tudatosulnak benne a zsarnoki intézkedések hátrányai. A nemzetek közötti szembenállás feloldásaként felismeri 

és elfogadja a kölcsönös engedményeken alapuló megegyezés (kiegyezés) jelentőségét. Megismeri és megbecsüli a békés országépítő munka eredményeit, 

értékeit. 

Megismeri a magyar történelem főbb csomópontjait, kiemelkedő gazdasági és társadalmi folyamatait, fontosabb történéseit a XIX. század második feléből. 

Megérti, hogy az adott lehetőségek minél teljesebb körű kihasználása európai összehasonlításban is jelentős előrelépést hozott. Képes elemezni a korszak 

eredményeit, összehasonlítva a korábbi magyarországi fejlődés ütemével, illetve a korabeli európai viszonyokkal. Értékelése egy-egy jeles politikus, 

személyiség munkásságát. 

Tartalmak Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, módszerek, 

munka- és szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 
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Magyarország az 

önkényuralom éveiben. 

 

A kiegyezés; Deák 

Ferenc szerepe 

létrejöttében. Az új 

dualista állam. 

Államférfiak. 

Egyezmények, 

szövetségek. 

 

Magyarország 

gazdasági, társadalmi 

és kulturális fejlődése. 

Népek egymásra 

hatása, együttélése. 

 

Budapest világváros. 

Urbanizáció. 

 

Az Osztrák-Magyar 

Monarchia együtt élő 

népei. A nemzetiségek 

helyzete. 

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 

 

A millenniumi 

ünnepségek. Hazánk a 

XX. század elején. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 

 Az adatok oszlop- és kördiagramokban történő 

feldolgozása.(Pl. a korszak gazdasági fejlődésének 

jellemzői.) 

 Ismeretszerzés írásos és képi forrásokból. (Pl. 

tájékozódás Budapest XIX. századi történelmi 

emlékeiről.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 

 Érvek és ellenérvek gyűjtése a kiegyezésről. (Pl. 

vita arról, hogy ez a lépés az ország 

megmentésének vagy elárulásának tekinthető-e.) 

 Beszámoló a millenniumi eseményekről a kor 

fény- és árnyoldalait is bemutatva. 

 

Kommunikáció: 

 

 A dualista rendszer államszerkezeti ábrájának 

elkészítése, és magyarázata. 

 A kiegyezésben főszerepet játszó személyiség 

portréjának bemutatása (pl. Deák Ferenc, Eötvös 

József, Ferenc József). 

 

Tájékozódás térben és időben: 

 

 Földrajzi, néprajzi (pl. honismereti) és történelmi 

térképek összevetése. 

 Budapest fejlődésének nyomon követése (pl. 

korabeli és mai térképek alapján). 

 Magyar nyelv és 

irodalom: 

Arany János: A 

walesi bárdok; 

Molnár Ferenc: A Pál 

utcai fiúk. 

 

Vizuális kultúra:  

A magyar történeti 

festészet példái. 

A századforduló 

magyar építészeti 

emlékei és 

legismertebb festői 

(Pl. Rippl-Rónai 

József, Csontváry 

Kosztka Tivadar). 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

A családok eltérő 

helyzete, 

életszínvonala a XIX. 

század végén. 

tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz 

Kulcsfogalmak 

Fogalmak: passzív ellenállás, kiegyezés, közös ügyek, dualizmus, millennium, agrárország, emigráció, amnesztia. 

Személyek: Deák Ferenc, I. Ferenc József, gróf Andrássy Gyula, báró Eötvös József, Kandó Kálmán, Bánki Donát. 

Topográfia: Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest. 

Évszámok: 1867 (a kiegyezés), 1896 (a millenniumi ünnepségek). 
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Tematikai egység 
A nagyhatalmak versengése és az első világháború 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
A XIX. századról szóló olvasmányok, filmek, képek. A nemzetállamok kialakulása Európában, mely folyamat konfliktusokhoz vezet. 

A tematikai egység 

nevelési-oktatási céljai 

A tanuló felismeri az emberi élet értékeit kiélezett történelmi helyzetben, elutasítja a háború pusztításait, megérteti, elfogadja, sőt feladatának érzi a hősi 

halottak emlékének ápolását, felismeri a békés életviszonyok jelentőségét. 

Megismeri az első világháborúhoz vezető történelmi folyamatokat, benne a szövetségkötéseket. A téma hazai vonatkozásaihoz ismereteket merít önálló 

gyűjtő- és kutatómunkával. Képes önállóan tájékozódni, a katonai eseményeket nyomon követni a térképen. Tudatosul benne, hogy Európa történelmének 

addigi legvéresebb időszaka az első világháború volt. 

Tartalmak Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, módszerek, 

munka- és szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 
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A gyarmatbirodalmak 

kialakulása. 

Élet a gyarmatokon. 

 

Az első világháború 

kirobbanása. 

Tömegek és gépek 

háborúja. 

Békék, háborúk, 

hadviselés. 

 

Magyarok az első 

világháborúban. 

 

A háború 

következményei 

Oroszországban, Lenin 

és a bolsevikok 

hatalomra kerülése. 

 

Az Egyesült Államok 

belépése és az antant 

győzelme a 

világháborúban. 

Történelemformáló 

eszmék. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 

 Jegyzetek készítése Európa nagyhatalmainak 

vezetőiről. (Pl. II. Vilmos, Ferenc József, II. 

Miklós). 

 Ismeretszerzés a XIX. század végi 

nagyhatalmakról az internetről. 

  

Kritikai gondolkodás: 

 

 Érvek gyűjtése (pl. a háború törvényszerű kitörése, 

illetve annak elkerülhetősége mellett). 

 

Kommunikáció: 

 

 Grafikonok, táblázatok elemzése, készítése az első 

világháború legfontosabb adatairól. 

 Vita. (Pl. A politikusok szerepe és felelőssége az 

első világháború kirobbantásában.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

 

 A történelmi tér időbeli változásai. (Pl. a határok 

újrarajzolása a háború után)  

 Vaktérképek készítése. (Pl. frontvonalak 

berajzolása.) 

 Az események ábrázolása időszalagon. 

 Földrajz: 

Európa, és benne a 

Balkán helye a mai 

földrajzi térképeken. 

 

Kémia: 

Vegyi fegyverek 

kémiai alapjai. 

 

Ének-zene: 

Katonanóták archív 

felvételekről. 

 

Vizuális kultúra: 

Korabeli fotók, 

albumok; részletek a 

Magyar évszázadok 

című tévésorozatból. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Játékfilmek részletei 

(Pl. Jean Renoir: A 

nagy ábránd; Stanley 

Kubrick: A dicsőség 

ösvényei; Delbert 

Mann: Nyugaton a 

helyzet változatlan 

stb.) 

 

Informatika: 

Adatok gyűjtése 

történelmi 

eseményekről és 

személyekről az 

interneten. 

tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz 
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Kulcsfogalmak 

Fogalmak: villámháború, állásháború/állóháború, bolsevik, szovjet, hátország, kétfrontos háború. 

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

Topográfia: Szerbia, Szarajevó, Pétervár, Oroszország. 

Évszámok: 1914. július 28. (a világháború kirobbanása), 1914-1918 (az első világháború), 1917 (az oroszországi forradalom és a bolsevik 

hatalomátvétel). 
 

 

 

Tematikai egység 
Európa és a világ a két háború között 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
A XIX. század nagyhatalmainak ellentétei, a gyarmatosítás alakulása az előző évfolyam tanulmányai alapján. Az első világháború nagy csatái, új fegyverei, 

és a világégés következményei. 

A tematikai egység 

nevelési-oktatási céljai 

A tanuló felismeri, hogy a háborút lezáró békéket kizárólag a győztesek érdekeinek megfelelően kötik meg. Felismeri a háború és a válságok 

következményeként a szélsőséges politikai erők befolyásának növekedésének és hatalomra jutásának veszélyeit, azonosítja a modern diktatórikus rendszerek 

jellemzőit, és elítéli azokat. 

Megismeri a háború utáni rendezést és következményeit. Képes nyomon követni térképen a területi változásokat. Megérti a történelmi összefüggéseket, 

egyszerűbb háborús forrásokat képes elemezni. Felismeri, hogy a két világháború közötti időszak a demokráciák és diktatúrák közti vetélkedés jegyében telt 

el. 

Tartalmak Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, módszerek, 

munka- és szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 
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A Párizs környéki 

békék. Európa új arca. 

 

A kommunista 

diktatúra a 

Szovjetunióban Sztálin, 

a diktátor. A GULAG 

rendszere. 

Birodalmak. 

 

A gazdasági 

világválság az Egyesült 

Államokban és 

Európában. 

 

Nemzetiszocializmus 

Németországban, Hitler 

a diktátor. 

 

A náci terjeszkedés 

kezdetei Európában. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 

 Ismeretek szerzése a békekötés dokumentumaiból 

(pl. új országhatárok). 

 Statisztikák összevetése (pl. az európai 

nagyhatalmak és gyarmataik területük, 

népességük, ásványkincseik alapján). 

 

Kritikai gondolkodás: 

 

 Feltevések megfogalmazása a számunkra 

igazságtalan békéről. 

 Az első világháború utáni békék történelmi 

következményei, és az abból eredő újabb 

konfliktusok felismerése. 

 Többféleképpen értelmezhető szövegek és képi 

dokumentumok elemzése. 

 

Kommunikáció: 

 

 A gazdasági világválság magyarázata, 

összehasonlítása napjaink gazdasági folyamataival. 

 Diagramok készítése (pl. termelési és 

munkanélküliségi adatokból). 

 

Tájékozódás térben és időben: 

 

 Az események és az évszámok elhelyezése a 

térképen. 

 Földrajz: 

Kelet- és Közép-

Európa térképe. 

 

Vizuális kultúra: 

Dokumentum- és 

játékfilmek, fotók, 

albumok. Játékfilmek 

(pl. Chaplin: Modern 

idők, A diktátor), 

rajzfilmek (pl. Miki 

egér), Walt Disney 

stúdiója (pl. 

Hófehérke és a hét 

törpe). 

Építészek (pl. W. 

Gropius, F. L. 

Wright, Le 

Corbusier), 

szobrászok (pl. H. 

Moore) és festők (pl. 

H. Matisse, P. 

Picasso, M. 

Duchamp, M. 

Chagall, S. Dali). 

 

Ének-zene: 

Neoklasszicizmus (pl. 

Stravinsky: 

Purcinella). 

tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz 

Kulcsfogalmak 

Fogalmak: békediktátum, kommunizmus, GULAG, személyi kultusz, fasizmus, nemzetiszocializmus, kisantant, proletárdiktatúra, tőzsde, 

részvény, gazdasági válság. 

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

Topográfia: Szovjetunió, New York. 

Évszámok: 1918. november 11. (az első világháború vége), 1922 (a Szovjetunió megalakulása), 1929-1933 (a nagy gazdasági világválság), 1933 

(Hitler hatalomra kerülése). 
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Tematikai egység 
Magyarország a két világháború között 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
A dualizmus korának Magyarországa. Korábbi olvasmányok a trianoni békediktátumról és a trianoni Magyarországról. Iskolai megemlékezések: a nemzeti 

összetartozás napja. 

A tematikai egység 

nevelési-oktatási céljai 

A tanuló azonosítja nemzeti önvédelem és az önfeladás közötti különbséget, felismeri a politikai kalandorság jellemzőit és következményeit. Tudatosul 

benne a trianoni békediktátum és országcsonkítás igazságtalansága, és nemzeti sorstragédiaként éli meg azt. Megérti, hogy egy-egy nemzet 

érdekérvényesítése legtöbbször egy másik nemzet kárára történik, így a vesztes fél ezt nem egyszer végzetes katasztrófaként éli meg. 

Az ismeretek, információk, érvek, ellenérvek egymással szembe- és egymás mellé állításával önálló véleményt alkot az adott korszakról. Ezek alapján a 

korszak és szereplői tevékenységének kiegyensúlyozottan értékeli, elismerve azok eredményeit, de nem elhallgatva bűneit sem. Felismeri, hogy a két háború 

közötti magyar politikát döntően a trianoni döntésre választ adó revízió határozta meg. Képes térképen bemutatni a Trianont követő területi változásokat, 

majd a revíziók ideiglenes eredményeit. 

Tartalmak Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, módszerek, 

munka- és szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 
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Az őszirózsás 

forradalom és a 

tanácsköztársaság okai, 

következményei. 

 

A trianoni 

békediktátum, 

országvesztés és a 

Horthy-korszak 

kezdete. 

 

A Horthy korszak 

jellegzetességei. 

 

A kultúra, a művelődés 

a Horthy-korszakban.  

Gyermekek nevelése, 

oktatása. 

 

A határon túli 

magyarság sorsa a két 

világháború között. 

 

A revíziós politika első 

sikerei. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 

 Információk gyűjtése, grafikonokból, 

táblázatokból, szöveges forrásokból (pl. a 

Magyarországra nehezedő háború utáni 

terhekről). 

 Korabeli képi információforrások feldolgozása (pl. 

plakátok, képeslapok, újságillusztrációk). 

 A kor helyi és lakóhely környéki építészeti 

emlékeinek felkeresése. 

 

Kritikai gondolkodás: 

 

 Az 1918–1920 közötti folyamatok értelmezése. 

 

Kommunikáció: 

 

 Saját vélemények megfogalmazása történelmi 

helyzetekről (pl. a király nélküli Magyar 

Királyságról). 

 Információk gyűjtése, elemzése, érvek, ellenérvek 

felsorakoztatása (pl. a trianoni békediktátummal 

kapcsolatban). 

 

Tájékozódás térben és időben: 

 

 A revízió határmódosításainak nyomon követése, 

térképek és táblázatok segítségével. 

 Biológia-egészségtan: 

Szent-Györgyi Albert 

izolálja a C-vitamint. 

 

Ének-zene: 

Kodály Zoltán és 

Bartók Béla 

zeneszerzői 

jelentősége. 

 

Vizuális kultúra: 

Aba-Novák Vilmos: 

Hősök kapujának 

freskói Szegeden, 

Derkovits Gyula: 

Dózsa-sorozata. 

tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz 

Kulcsfogalmak 

Fogalmak: őszirózsás forradalom, tanácsköztársaság, vörösterror, fehérterror, kormányzó, numerus clausus, konszolidáció, revízió, 

zsidótörvény. 

Személyek: Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Bethlen István, Teleki Pál. 

Topográfia: Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia. 

Évszámok: 1918. október vége (az őszirózsás forradalom), 1919. március (a Magyarországi Tanácsköztársaság kikiáltása), 1920. március 

(Horthy kormányzóvá választása), 1920. június 4. (Trianon), 1938 (az első bécsi döntés), 1940 (a második bécsi döntés). 
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Tematikai egység 
A második világháború 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Az újabb háborúhoz vezető út. Események, társadalmi és kulturális törekvések, gazdasági törések a XX. század első felében. Iskolai megemlékezések: a 

holokauszt emléknapja. 

A tematikai egység 

nevelési-oktatási céljai 

A tanuló felismeri a társadalmi kirekesztés különböző formáit, elutasítja az ún. fajelméletet, felismerve annak következményeit. Tudatosulnak benne a 
hátországot sem kímélő háborús pusztítások. A frontkatonák és a civil lakosság személyes sorsán keresztül felismeri a háború kegyetlenségének és a hősi 
helytállás kettősségét. 
Megismeri az emberiség legnagyobb háborújának fontosabb eseményeit, és önálló véleményt alkot azokról. A korszak tanulmányozása során erősödik 
benne a társadalmi igazságosság iránti igény, az emberi jogok és a demokratikus intézményrendszerek tiszteletének fejlesztése, valamint a béke megőrzése 
fontosságának belátása. Tudatosulnak benne azok az okoknak, amelyek a pusztító háborúhoz vezettek, és melynek része a népirtás és a holokauszt. Képes 
önálló tudásbővítésre az iskolán kívül szerzett ismeretek (pl. filmek) felhasználásával. Ismeri és (pl. időszalagon, rendszerező táblán) ábrázolni tudja a 
háború fontosabb történései időrendjét, képes a térképen az egyidejűleg több fronton (és földrészen) is zajló események nyomon követésére. Tájékozott a 
háború fontosabb szereplőiről, megfelelően értékelve a tevékenységüket. 

Tartalmak Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, módszerek, 

munka- és szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 
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A második világháború 

kezdete és első évei. 

 

A Szovjetunió német 

megtámadása. 

Koalíciók létrejötte. A 

totális háború. 

Békék, háborúk, 

hadviselés. 

 

Fordulat a világháború 

menetében. 

Magyarország hadba 

lépésétől a német 

megszállásig. 

 

A hátország 

szenvedései. Népirtás a 

második 

világháborúban, a 

holokauszt. 

 

A második front 

megnyitásától a 

világháború végéig. A 

jaltai és a potsdami 

konferencia. 

 

Magyarország német 

megszállása. A 

holokauszt  

 

Magyarországon. 

Szálasi és a nyilasok 

rémuralma. Szovjet 

felszabadítás és 

megszállás. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 

 Írásos források, eredeti fotók és 

dokumentumfilmek feldolgozása (pl. a háború 

kirobbanásával kapcsolatban). 

 Önálló ismeretszerzés, majd beszámoló filmek 

alapján (pl. Ryan közlegény megmentése, Schindler 

listája, A bukás). 

 Diagramok készítése, értelmezése (pl. a háborús 

erőviszonyok ábrázolása). 

 Haditechnikai eszközök megismerése. 

 

Kritikai gondolkodás:  

 

 Magyarázat arra, hogy hazánkat földrajzi helyzete 

és revíziós politikája hogyan sodorta bele a 

háborúba. 

 Vita, elemzések, kiselőadások tartása a Horthy-

korszak revíziós politikájával kapcsolatban. 

 Háborús háttérintézmények (pl. hátország, 

hírszerzés, koncentrációs tábor, GULAG) 

összehasonlítása. 

 

Kommunikáció: 

 

 Fegyverek, katonai eszközök és felszerelések 

bemutatása (pl. repülők, harckocsik, gépfegyverek, 

öltözetek). 

 Kiselőadások tartása, olvasmányok, filmek, 

elbeszélések alapján. 

 Érvek, ellenérvek egy-egy vitára okot adó 

eseményről. (Pl. Pearl Harbor megtámadása; a 

partraszállás.) 

 

Tájékozódás térben és időben 

 Magyar nyelv és 

irodalom: 

Radnóti Miklós: Nem 

tudhatom. 

 

Vizuális kultúra: 

Eredeti fotók, 

háborús albumok. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Dokumentumfilmek 

(pl. a második 

világháború nagy 

csatái), játékfilmek 

(pl. Andrzej Wajda: 

Katyń; Michael Bay: 

Pearl Harbor – Égi 

háború; Joseph 

Vilsmaier: 

Sztálingrád; Andrzej 

Wajda: Csatorna; 

Ken Annikin: A 

leghosszabb nap; A 

halál ötven órája; 

Rob Green: A 

bunker). 

tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz 
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 A főbb háborús események időrendbe állítása 

térségenként, frontonként. 

–  

– Térképek elemzése, a folyamatok összefüggéseinek 

megértése, távolságok, területek becslése. 

– Egyszerű stratégiai térképek és csatatérképek 

készítése.térségenként, frontonként. 

– Térképek elemzése, a folyamatok összefüggéseinek 

megértése, távolságok, területek becslése. 

– Egyszerű stratégiai térképek és csatatérképek készítése. 
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Kulcsfogalmak 

Fogalmak: tengelyhatalmak, furcsa háború, hadigazdaság, totális háború, zsidóüldözés, holokauszt, gettó, deportálás, partizán. 

Személyek: Churchill, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc. 

Topográfia: Lengyelország, Sztálingrád, Don-kanyar, Normandia, Auschwitz, Berlin, Jalta, Hirosima. 

Évszámok: 1939. szeptember 1. (a második világháború kirobbanása), 1941. június 22. (Németország megtámadja a Szovjetuniót), 1941. június 

27. (Magyarország hadba lépése), 1941. december 7. (Pearl Harbor, az Egyesült Államok hadba lépése), (1943. január (a doni katasztrófa), 1943. 

február eleje (a sztálingrádi csata vége), 1944. március 19. (Magyarország német megszállása), 1944. június 6. (a normandiai partraszállás,), 

1944. október 15-16. (Horthy kiugrási kísérlete, Szálasi hatalomátvétele), 1945. április (a háború vége Magyarországon), 1945. május 9. 

(Európában befejeződik a háború), 1945. szeptember 2. (Japán kapitulációja). 
 

8. évfolyam 

 

Tematikai egység 
Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A világháborúk története. A hírek egyre gyorsabb terjedésének történetisége, a napi aktuális események figyelése, az egyre szaporodó információk 

befogadása. Élmények, információk merítése a XX. századdal kapcsolatban más tantárgyakból, műveltségterületekből. 

A tematikai egység 

nevelési-oktatási céljai 

A tanuló felismeri az európai kontinens természetellenes megosztottságának veszélyeit, képes ennek személyes sorsokon keresztül való átélésére. Látja a 

nukleáris háború lehetőségének veszélyeit. Tudatosulnak benne a demokratikus és diktatórikus társadalmi rendszerek közötti különbségek az emberi 

szabadságjogok biztosítása terén. Látja, hogy a demokrácia a közös döntés intézményrendszerének az emberi jogokat leginkább biztosító formája. 

Felismeri, hogy a közelmúlt eseményei nagyban meghatározzák napjaink történéseit. Képes önállóan tájékozódni és véleményt alkotni az adott kor 

fordulópontjairól, valamint különböző időszakokat összevetni, összefüggések megállapítása céljából. Érvelni tud az egyes történelmi folyamatok (pl. 

globalizáció) kérdésében. Képes akár egymásnak ellentmondó források értékelésére, értelmezésére a történelmi hitelesség szempontjából. 

Tartalmak Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, módszerek, 

munka- és szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 
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A kétpólusú világ 

kialakulása. 

Az 1947-es párizsi 

békeszerződések. 

 

A kettéosztott Európa. 

A NATO és a Varsói 

Szerződés születése. 

Egyezmények, 

szövetségek. 

 

Válsággócok és 

fegyveres konfliktusok 

a hidegháború korában 

(Izrael Állam létrejötte, 

arab-izraeli és vietnami 

háborúk). 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 

 Információk rendszerezése és értelmezése (pl. az 

Egyesült Államok és a Szovjetunió vetélkedéséről). 

 Információk szerzése a családok, gyermekek, nők 

helyzetéről a kettéosztott világban (pl. Európa 

nyugati és keletei felében és Észak-Amerikában). 

 

Kritikai gondolkodás: 

 

 Kérdések megfogalmazása különféle 

eseményekhez kapcsolódóan. 

 Egymásnak ellentmondó a források gyűjtése, 

elemzése és ütköztetése. 

 Érvek gyűjtése azzal a kérdéssel kapcsolatban, 

hogy a globalizáció közelebb hozza vagy 

eltávolítja-e az egyes embereket egymástól. 

 

Kommunikáció: 

 

 Önálló gyűjtőmunkán alapuló beszámoló (pl. a 

távírótól a mobiltelefonig címmel). 

 

Tájékozódás térben és időben: 

 

 A NATO országok és a Varsói Szerződés 

tagállamainak azonosítása a térképen. 

 Földrajz: 

Kisebb államok és 

nagyhatalmak 

gazdasági, területi 

méreteinek 

összevetése. 

 

Vizuális kultúra: 

A korszak jellemző 

képzőművészeti 

alkotások. Köztéri 

szobrok. Modern 

építészet. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Játékfilmek (pl. Dror 

Zahavi: Légihíd – 

Csak az ég volt 

szabad, Adrzej 

Wajda: Hamu és 

gyémánt). 

 

Ének-zene: 

Penderecki: Hirosima 

emlékezete; Britten, 

Ligeti György. 

tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz 

Kulcsfogalmak 

Fogalmak: hidegháború, vasfüggöny, jóléti állam, piacgazdaság, szuperhatalom. 

Személyek: Truman, Marshall, Hruscsov. 

Topográfia: Szovjetunió, NSZK, NDK, Kína, Észak- és Dél-Korea, Észak- és Dél-Vietnam, Kuba, Közel-Kelet. 

Évszámok: 1946 (a fultoni beszéd), 1947 (a párizsi békék), 1949 (a NATO, az NDK és az NSZK megalakulása), 1953 (Sztálin halála), 1955 (a 

Varsói Szerződés), 1961 (Jurij Gagarin űrrepülése, a berlini fal felhúzása). 
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Tematikai egység 
Magyarország a második világháború végétől az 1956-os forradalom és szabadságharc leveréséig 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A bolsevikok hatalomra kerülése Oroszországban. Tanácsköztársaság Magyarországon. A kommunista és szocialista eszmék. A második világháború 

következményei hazánkban. 

A tematikai egység 

nevelési-oktatási céljai 

A tanuló megismeri Magyarország szovjet mintára történő erőszakos átalakítását, megérti a kommunista diktatúra jellegét és lényegét. Értékeli az 1956-ban 

az idegen elnyomás és zsarnokság ellen föllázadt emberek, közösségek bátorságát, feladatvállalását, adott esetekben hősiességét, a hazafiságra nevelés és a 

nemzeti öntudat megerősítése érdekében. Együtt érez a szabadságharc hőseinek és áldozatainak sorsával, szolidáris velük. 

Felismeri, hogy a XX. században a két totalitárius diktatúra miképpen és milyen áldozatok árán alakította a világ, és benne Magyarország sorsát. Megismeri a 

kommunista diktatúrák embertelenségét, az ebből fakadó elnyomás, az alacsony életszínvonal jellegzetességeit, a vasfüggöny mögötti bezártság képtelen 

világát. Ismeretek merít az akkor élt emberek visszaemlékezéseiből, valamint a vonatkozó múzeumok anyagából is. Véleményt fogalmaz meg, melyet képes 

vitában képviselni. 

Tartalmak Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, módszerek, 

munka- és szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 
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Magyarország 1945–

1948 között. 

 

Kommunista diktatúra: 

Rákosi, a diktátor. 

 

A személyes szabadság 

korlátozása, a 

mindennapi élet az 

ötvenes években. 

Hétköznapok és 

ünnepek. 

 

Az 1956-os magyar 

forradalom és 

szabadságharc. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 

 Információk, adatok, tények gyűjtése, értelmezése. 

(Pl. a korszak tanúinak meghallgatása, jegyzetek 

készítése.). 

 Az 1956-os események nyomon követése több 

szálon. Adatgyűjtés, fotók, filmek, a Terror Háza 

Múzeum meglátogatása. Vitafórum a 

visszaemlékezésekről. 

 

Kritikai gondolkodás: 

 

 Történelmi személyiségek (pl. Rákosi és társai) 

jellemzése. 

 A felszámolt polgári életforma és az új 

életkörülményeinek összehasonlítása. 

 

Kommunikáció: 

 

 Saját vélemény megfogalmazása a Rákosi-

diktatúráról. 

 

Tájékozódás térben és időben: 

 

 A magyar internálótáborok helyének megkeresése 

Magyarország térképén (pl. Recsk, Hortobágy). 

 Az 1956. október 23. és november 4. közötti 

események kronológiai sorrendbe állítása. 

 Magyarország vaktérképén az 1956-ban hazánkra 

törő szovjet csapatok útvonalának bejelölése. 

 Magyar nyelv és 

irodalom: 

Illyés Gyula: Egy 

mondat a 

zsarnokságról; Tamás 

Lajos: Piros a vér a 

pesti utcán; Márai 

Sándor: Mennyből az 

angyal. 

 

Vizuális kultúra: 

Az ötvenes évek 

építészete. Az első 

lakótelepek. A 

korszak jellemző 

képzőművészeti 

alkotásai. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

 Játékfilmek (pl. 

Bacsó Péter: A tanú; 

Goda Krisztina: 

Szabadság, szerelem). 

tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz 

Kulcsfogalmak 

Fogalmak: népbíróságok, államosítás, internálás, pártállam, ÁVH, kitelepítések, tervgazdaság, kollektivizálás, szövetkezet, tömegpropaganda, 

Személyek: Tildy Zoltán, Rákosi Mátyás, Nagy Ferenc, Kovács Béla, Mindszenty József, Nagy Imre, Kádár János. 

Topográfia: Debrecen, Recsk, Hortobágy. 

Évszámok: 1945. november (választások Magyarországon), 1946 (a második köztársaság és az új forint), 1947 (a kékcédulás választások, a 

párizsi béke), 1956. október 23. (forradalom kitörése), 1956. november 4. (a forradalom leverésének kezdete). 
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Tematikai egység 
A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A háború után kialakuló két világrendszer, a hidegháború időszakának kezdete. Integrációs törekvések a politikai és gazdasági életben, új katonai 

szövetségek létrehozása. A háború után a nemzetek közötti összefogásnak egyre nagyobb a szerepe. 

A tematikai egység 

nevelési-oktatási céljai 

A tanuló felismeri a kommunista államberendezkedés fejlődésképtelenségét, tudatosulnak benne a bukás körülményei és következményei. Megismeri a két 

világrendszer vetélkedésének főbb történéseit. Felismeri a szovjet típusú országokban végbemenő rendszerváltozás lényegi elemeit. 

Képes a korszak főbb eseményeinek feldolgozására internet segítségével, korabeli sajtótudósítások és filmhíradók, valamint dokumentumfilmek 

felhasználásával. 

Tartalmak Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, módszerek, 

munka- és szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 
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A gazdaság két útja: 

piacgazdaság és 

tervgazdaság. 

 

Az életmód változása, 

a populáris kultúra 

kialakulása és terjedése 

a világban. 

Öltözködés, divat. 

 

Tudományos és 

technikai forradalom. 

Fegyverkezési verseny 

és űrprogram.  

Felfedezők, feltalálók. 

 

A nyugati integráció. 

Az enyhülés kezdetei. 

államférfiak. 

 

Az európai szovjet 

típusú rendszer 

összeomlása. 

Birodalmak. 

 

A rendszerváltó 

Közép-Kelet-Európa. 

Németország 

egyesülése. 

A Szovjetunió és 

Jugoszlávia 

felbomlása. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 

 Adatok, képek gyűjtése a fegyverkezési és 

űrprogramról. 

 Információk gyűjtése a nagyhatalmak politikai és 

gazdasági helyzetéről. Hasonlóságok és 

különbségek felismerése, megfogalmazása. 

 

Kritikai gondolkodás: 

 

 Problémák felismerése, a szocialista gazdaság 

egyre jobban megmutatkozó gyengeségeinek 

elemzése (pl. a tervutasításos rendszer). 

 Érvek, ellenérvek gyűjtése a két rendszer 

(kapitalizmus és szocializmus) működésének 

értékeléséhez. Vitafórum rendezése. 

 A lényeg kiemelése, a kulcselemek megértetése 

grafikonok és képek alapján. 

 

Kommunikáció: 

 

 A szocialista és a kapitalista rendszer bemutatása 

szóban, kiselőadás tartása a szocializmusról 

források, olvasmányok alapján. 

 

Tájékozódás térben és időben: 

 

 Történelmi térkép és mai földrajzi térkép együttes 

használata. (Pl. a közép- és kelet-európai országok 

földrajzi helyzetének meghatározása.) 

 Földrajz: 

Közép- és Kelet-

Európa 

országhatárainak 

változása. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

A XX. század 

második felének 

filmművészete. (Pl. 

Florian Henckel von 

Donnersmarck: A 

mások élete.) 

 

Informatika: 

Adatok gyűjtése 

interneten jeles 

történelmi 

személyekről (pl. 

Gorbacsov, Szaharov, 

II. János Pál, 

Reagan), 

eseményekről (pl. a 

berlini fal lebontása). 

 

Ének-zene: 

John Cage. Emerson 

– Lake – Palmer: Egy 

kiállítás képei; John 

Williams: Filmzenék 

(pl. Csillagok 

háborúja, Harry 

Potter). 

tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz 

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

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

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

Topográfia: Ukrajna, Észtország, Lettország, Litvánia, Csehország, Szlovákia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Németország, Prága, 

Csernobil. 

Évszámok: 1962 (a kubai rakétaválság), 1968 (a „prágai tavasz”, nyugati diáklázadások), 1989 (a berlini fal lebontása), 1991 (a Varsói Szerződés 

és a KGST felszámolása, a Szovjetunió felbomlása), 1991-1999 (a délszláv háború), 1991-2004 (Jugoszlávia felbomlása), 1993 (Csehszlovákia 

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

 

Tematikai egység 
A Kádár-korszak jellemzői 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
A kétpólusú világ megszűnése, az európai szovjet típusú rendszerek összeomlása. A Szovjetunió, a szovjet típusú rendszer története 1917–1990/1991 között. 

A tematikai egység 

nevelési-oktatási céljai 

A tanuló megismeri az 1956-ot követő kegyetlen megtorlást, tudatosul benne a társadalom és a hatalom közötti kényszerű kompromisszum eredménye és 

kártékony volta. 

Képes önálló vélemény alkotására a XX. század közép-kelet-európai népeinek történetéről. Megismeri hazánk útját a forradalom utáni megtorlástól a kádári 

időszak, a „legvidámabb barakk” főbb eseményein keresztül a rendszerváltozásig. 

A megélt és megírt történelem különbségeinek megfigyelése családtörténeti elemek felhasználásával. 

Tartalmak Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, módszerek, 

munka- és szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 
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Az 1956 utáni kádári 

diktatúra, a megtorlás 

időszaka. 

 

A kádári 

konszolidáció. Élet a 

„legvidámabb 

barakkban”. 

 

A pártállam csődje. 

A rendszer 

megváltoztatása 

kezdetei. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 

 Önálló információgyűjtés a kádári diktatúra 

éveiről. (Pl. az 1956-os forradalom hőseinek 

elítélése; a szövetkezetek létrehozása.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 

 Történelmi folyamat elemzése (pl. Magyarország 

útja a kommunizmustól szocializmus bukásáig). 

 Érvek gyűjtése ugyanazon korszak egyik, illetve 

másik történelmi szereplője mellett, illetve ellen. 

 

Kommunikáció: 

 

 Beszélgetés a Kádár-rendszer élő tanúival. 

 

Tájékozódás térben és időben: 

 

 Gazdasági, társadalmi, kulturális különbségek a 

magyar és a korabeli nyugat-európai társadalmak 

között. 

 Vizuális kultúra: 

Dokumentum- és 

játékfilmek, a 

Mementó 

Szoborpark. 

Makovecz Imre 

építészete, Erdélyi 

Miklós művészete. 

tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz 

Kulcsfogalmak 

Fogalmak: munkásőrség, konszolidáció, népfelkelés, puha diktatúra, amnesztia, háztáji, pártállam, szamizdat, demokratikus ellenzék. 

Személyek: Kádár János. 

Topográfia: Salgótarján, Szászhalombatta, Bős-Nagymaros, Monor, Lakitelek. 

Évszámok: 1958 (Nagy Imre és vádlott társai kivégzése), 1968 (az új gazdasági mechanizmus), 1985 (monori találkozó), 1987 (a lakiteleki 

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

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A XX. század utolsó harmadának legfontosabb technikai újításai. A nyugat-európai integráció kezdetei. A szovjet tömb felbomlása. Politikai fordulat a 

rendszerváltó kelet-európai államokban. 
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A tematikai egység 

nevelési-oktatási céljai 

A tanuló mérlegeli a globalizációs folyamatok előnyeit és hátrányait, képes megítélni a történelmi-társadalmi kérdéseket, folyamatokat a demokratikus 

értékek jegyében. 

Belátja a globalizáció és a rendszerváltozás közötti összefüggéseket. Kialakul benne a kisebbségek iránti megértés, a demokratikus és a környezettudatos 

gondolkodás. Azonosul az egységes Európa gondolatával, felkészül a közéletben való tudatos részvételre. 

Tartalmak Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, módszerek, 

munka- és szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az Európai Unió 

létrejötte és működése. 

Egyezmények, 

szövetségek. 

 

A közelmúlt háborúi, 

válsággócai (Közel-

Kelet, Afganisztán, 

Irak, Irán). 

 

A globális világ 

sajátosságai, 

globalizáció előnyei és 

hátrányai. 

Történelemformáló 

eszmék. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 

 A személyes tapasztalatokra alapozott információk 

gyűjtése (pl. a televízió, a mobiltelefon, az internet) 

előnyeiről és hátrányairól. 

 

Kritikai gondolkodás: 

 

 Környezeti- és atomkatasztrófák értékelése egy 

mai tizenéves. 

 

Kommunikáció: 

 

 Önálló vélemény megfogalmazása a szűkebb és 

tágabb környezetünket befolyásoló tényezőkről. 

 

Tájékozódás térben és időben: 

 

 A rendszerváltás (rendszerváltozás) ütemének 

összehasonlítása a volt szocialista országokban. 

 Földrajz: 

Az Európai Unió 

kibővülése és 

jelenlegi működése. 

 

Biológia-egészségtan: 

Az ökológiai 

változások 

figyelemmel kísérése 

a XXI. század elején. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

A XXI. század első 

évtizedének 

filmművészete. 

 

Erkölcstan: 

Az ember szerepe, 

helye a gyorsan 

változó világban. 

tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz 

Kulcsfogalmak 

Fogalmak: multikulturalizmus, terrorizmus, migráció, , integráció, euró, internet, tömegkommunikáció. 

Topográfia: az EU tagállamai. 

Évszámok: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 1995 (a schengeni egyezmény életbe lépése), 2002 (az euró bevezetése), 2001. szeptember 

11. (terrortámadások az Egyesült Államokban), 2004 (tíz új tagállam csatlakozik az EU-hoz, köztük Magyarország is). 
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Tematikai egység 
Demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A Kádár-korszak legfontosabb általános jellemzői. Az egypártrendszer működésének alapelvei. A pártállam csődjének okai és jelei a Kádár-korszak utolsó 

éveiben. 

A tematikai egység 

nevelési-oktatási céljai 

A tanuló felismeri a demokratikus átalakulás jelentőségét, az ezt tagadó álláspontokat kritikával illeti, a következményeket differenciáltan értékeli. 

Megismeri a demokratikus intézményrendszer működése fontosságát, erősödik benne a haza iránt érzett elkötelezettség érzése. 

Sokoldalúan felkészül a jövendő közéleti szerepekre. (Pl. A demokrácia játékszabályainak dramatikus módszerrel történő tanulása. A vitakultúra fejlesztése.) 

Tartalmak Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, módszerek, 

munka- és szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 
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A demokratikus 

jogállam 

megteremtése. 

 

Magyarország 

csatlakozása a NATO-

hoz és az Európai 

Unióhoz. 

 

A gazdasági élet és a 

jogi intézményrendszer 

a mai Magyarországon. 

 

A magyarországi 

nemzetiségek és etnikai 

kisebbségek.  

A cigány (roma) 

népesség helyzete. 

 

A határon túli 

magyarság sorsa a 

rendszerváltozást 

követően. 

Kisebbség, nemzetiség. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 

 Ismerkedés a jogállamiság intézményrendszerével. 

Következtetések levonása, majd azok 

rendszerezése. A napi közéletből vett példák 

felsorakoztatása. 

 Tapasztalatok gyűjtése a család, a szűkebb és 

tágabb környezet, az iskola mindennapi életéből. 

 

Kritikai gondolkodás: 

 

 A határon túl élő magyarok sorsának megismerése, 

a valós és fiktív elemek megkülönböztetése. 

 Történetek, élő tanúk visszaemlékezései, azok 

meghallgatása. (Pl. a rendszerváltás korának aktív 

szereplői és tanúi.). 

 

Kommunikáció: 

 

 Saját vélemény kialakítása a rendszerváltás 

éveinek dilemmáiról és eseményeiről. 

 A médiumok hírei és a környezetben tapasztalt 

valóság összehasonlítása. 

 

Tájékozódás térben és időben: 

 

 Az erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és délvidéki 

magyarok életviszonyainak összehasonlítása 

egymással és a hazai viszonyokkal. 

 Jelentősebb határon túli magyarlakta települések 

bejelölése vaktérképre. 

 Földrajz: 

A Kárpát-medence 

magyarok által lakott 

területeinek 

meghatározása, 

vaktérképre rajzolása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

A családok 

életszínvonalának 

változása a 

rendszerváltást 

követően. 

tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz 
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Kulcsfogalmak 

Fogalmak: privatizáció, rendszerváltás/rendszerváltozás, pluralizmus, demokratikus intézményrendszer, jogállam. 

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

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

Évszámok: 1990 (szabad, többpárti választások Magyarországon), 1991 (a szovjet csapatok távozása hazánkból), 1999 (csatlakozás a NATO-

hoz), 2004 (Magyarország EU-tag lett). 

 

 

 

Tematikai egység 
Társadalmi szabályok 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Az emberi együttélésre vonatkozó hétköznapi és iskolai szabályok ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-oktatási céljai 

A legfontosabb együttélési szabályok jellemzőinek tudatosítása. 

Különféle típusú társadalmi szabályok értelmezése, a közös és az eltérő vonások felismertetése. Annak beláttatása, hogy minden közösséget a résztvevők 

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

Tartalmak Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, módszerek, 

munka- és szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 
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Szokás, hagyomány, 

illem, erkölcs. 

 

A jogi szabályozás 

sajátosságai. 

 

Jogok és kötelességek. 

 

Az alapvető emberi 

jogok. 

A gyermekek jogai, 

diákjogok. 

 

Egyenlőség és 

egyenlőtlenségek a 

társadalomban. 

 

Tapasztalatszerzés: 

valamilyen hivatalos 

ügy elintézésében. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– A médiából vett példák azonosítása az alapvető emberi 

jogok érvényesülése, illetve megsértése témakörében. 

– Társadalmi egyenlőtlenségek és egyenlőségek 

azonosítása történelmi példák alapján. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Személyes tapasztalatok és korábban tanult ismeretek 

kapcsolása a szokás, a hagyomány, az illem, az erkölcs 

és a jog fogalmához. 

– Különböző társadalmi szabályok összehasonlítása és 

tipizálása. 

– Jogok és kötelezettségek egymáshoz kapcsolása a 

közösségi életben. 

 

Kommunikáció: 

– Érvelés valamilyen diákjog érvényesítésének 

szükségessége mellett. 

 Hon- és népismeret: 

Magyar népszokások. 

 

Biológia-egészségtan: 

Az élővilággal 

szembeni 

kötelességeink, és az 

állatok jogai. 

 

Erkölcstan: 

Szabadság és 

korlátozottság. 

Színesedő 

társadalmak. A 

társadalmi együttélés 

közös normái. 

tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz 

Kulcsfogalmak 
Társadalom, norma, szabály, jog, kötelesség. 

Szokás, hagyomány, illem, erkölcs, alapvető emberi jog, gyermeki jog, hivatal, egyenlőség, társadalmi különbség, társadalmi egyenlőtlenség. 
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Tematikai egység 
Állampolgári alapismeretek 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
A politikai ideológiák és struktúrák történelmileg kialakult alaptípusainak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-oktatási céljai 

Az állampolgári felelősség kialakítása. A köz- és egyéni érdek összeegyeztethetőségének problémái. Napjaink legjellemzőbb 

politikai rendszereinek megismertetése, és az ezzel kapcsolatban korábban tanultak fogalmi rendszerezése. 

A modern politikai rendszer működési mechanizmusának nagy vonalakban való áttekintése. Az önálló véleményalkotás 

gyakoroltatása egy-egy konkrét politikai jelenséggel kapcsolatban. 

Tartalmak Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, módszerek, 

munka- és szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 
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Államformák 

(királyság, 

köztársaság). 

 

Politikai rendszerek 

(demokrácia, 

diktatúra). 

 

A demokratikus állam 

működésének alapelvei 

(hatalommegosztás, 

hatalomgyakorlás és 

társadalmi kontroll). 

 

Állampolgári jogok és 

kötelességek. 

 

Magyarország politikai 

intézményei 

(államszervezet és 

társadalmi 

érdekképviseletek). 

 

A média, mint hatalmi 

ág. 

A nyilvánosság szerepe 

a közéletben. 

 

Tapasztalatszerzés: 

részvétel a 

diákönkormányzat 

munkájában. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 

 Az államformákra és politikai rendszerekre 

vonatkozó történelmi ismeretek bemutatása szóban 

vagy írásban. 

 A magyarországi törvényalkotás folyamatának 

megértése. 

 A nyilvánosság politikai szerepének igazolása a 

médiából vett példák segítségével. 

 

Kritikai gondolkodás: 

 

 Vita az állampolgári jogok és kötelességek 

viszonyáról, ezek magyarországi érvényesüléséről. 

 A média és a politikai hatalom viszonyának 

elemzése konkrét példák alapján. 

 Erkölcstan: 

Tágabb 

otthonunk - Európa. 

A média és a valóság. 

tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz 
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Kulcsfogalmak 

Állam, politikai rendszer, államforma, királyság, köztársaság, hatalom, intézmény, szervezet, kormányzás, demokrácia, diktatúra, szélsőséges 

pártok és mozgalmak, államszervezet, hatalommegosztás. 

Hatalmi ág, érdekképviselet, állampolgári jogok, állampolgári kötelességek, közjó, politikai intézmény, média, közélet, nyilvánosság. 
 

 

Tematikai egység 
Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
A munka világával kapcsolatos ismeretek és személyes tapasztalatok. Kamatszámítás. 

A tematikai egység 

nevelési-oktatási céljai 

A tudatos tervezés és a személyes felelősségvállalás hangsúlyozása. Néhány gazdasági-pénzügyi alapfogalom megismertetése. 

A gazdaságról való gondolkodás megalapozása és formálása a gazdasági szereplők azonosításán és a saját gazdasági szerepe tudatosításán keresztül. 

A gazdaságra vonatkozó korábbi ismeretek rendszerezése. 

Tartalmak Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, módszerek, 

munka- és szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 
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A gazdaság 

legfontosabb szereplői, 

és kapcsolatuk a 

piacgazdaságban 

(háztartások, 

vállalatok, állam, 

külföld, piac, pénzügyi 

közvetítők). 

 

A pénz funkciói és 

formái (érme, 

bankjegy, 

pénzhelyettesítők, 

bankkártyák). Az 

infláció. 

 

Pénzintézetek és 

tevékenységük 

(betétgyűjtés, hitelezés, 

kamat, tőke, árfolyam). 

 

Egy diák lehetséges 

gazdasági szerepei 

(munka, fogyasztás, 

gazdálkodás a 

zsebpénzzel). 

 

Tapasztalatszerzés: 

internetes tájékozódás  

árfolyamokról és 

befektetési 

lehetőségekről. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 

 A piacgazdaság modelljének megalkotása, a 

szereplők és a piacok közötti kapcsolatrendszer 

megértése. 

 Kiselőadások tartása a pénztörténet főbb 

korszakairól. 

 Egy külföldi osztálykirándulás költségvetésének 

elkészítése – a valuták közötti váltás gyakorlásával 

együtt. 

 

Kritikai gondolkodás: 

 

 Gazdasági-pénzügyi döntések szimulálása néhány 

feltételezett gazdasági változás tükrében. 

 Nyert, illetve feláldozott haszon mérlegelése 

néhány gazdasági döntésben. 

 Földrajz:  

A gazdaság ágazatai. 

A magyar gazdaság 

főbb működési 

területei.  

A piac működésének 

alapelvei. A pénz 

szerepe a 

gazdaságban. 

Nemzeti és közös 

valuták. Árfolyam, 

valutaváltás. 

 

Matematika:  

Kamatszámítás. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

Korszerű 

pénzkezelés. 

tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz 
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Kulcsfogalmak 

Munka, gazdaság, piac, pénz, termelés, fogyasztás. 

Piacgazdaság, háztartás, vállalat, belföld, külföld, pénzintézet, pénzügyi közvetítő, bankjegy, pénzhelyettesítő, költségvetés, bevétel, kiadás, 

egyenleg, megtakarítás, betét, kötvény, befektetési jegy, hitelfelvétel, kamat, árfolyam, infláció. 
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Tematikai egység 
Háztartás és családi gazdálkodás 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Személyes tapasztalatok a családi – háztartási gazdálkodással kapcsolatban. Kamatszámítás. 

A tematikai egység 

nevelési-oktatási céljai 

Egyéni felelősség, kezdeményezőképesség és az alkotó munka szerepének tudatos felismertetése. 

A pénzkezelés alapvető fogalmainak megértetése a családi gazdálkodás legfontosabb kérdéseihez kapcsolódóan. 

Tartalmak Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, módszerek, 

munka- és szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 
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Családi bevételek: 

munkával szerzett 

jövedelmek, nem 

munkával szerzett 

jövedelmek (társadalmi 

juttatások, tulajdonból 

származó jövedelmek, 

örökség, nyeremény, 

vagyon). 

 

Családi kiadások: 

létszükségleti kiadások 

(élelem, ruházkodás, 

lakás, közüzemi 

szolgáltatások), egyéb 

kiadások (oktatási-

kulturális, szabadidős 

és rekreációs 

kiadások). 

 

Takarékosság a 

háztartások 

fogyasztásában és 

vásárlásában 

(energiahasználat, 

beruházás, tudatos 

vásárlás, 

hulladékkezelés és 

újrahasznosítás). 

 

Családi pénzkezelési 

technikák 

(megtakarítás és 

befektetés, hiány és 

hitel, bankszámlák, 

bankkártyák és banki 

műveletek). 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 

 A családi és a személyes szükségletek, illetve 

vágyak számbavétele. Ezek rangsorolása és 

szimulációs gyakorlat keretében való összevetése a 

reális lehetőségekkel. 

 Különféle élethelyzetekhez kapcsolódó családi 

költségvetések tervezése. 

 Számításokkal alátámasztott választás minimum 

két banki megtakarítási lehetőség közül. 

 A háztartási megtakarítási lehetőségek 

azonosításának gyakorlása szituációs játék 

keretében. 

 Lakossági folyószámla adatainak értelmezése. A 

családi bevételek és kiadások szerkezetének 

grafikus ábrázolása. 

 Földrajz:  

Egy termék árát 

befolyásoló tényezők. 

Kiadás és bevétel. 

Különböző fizetési 

módok. A fogyasztási 

szokások változásai. 

 

Matematika:  

Diagramok, 

táblázatok, 

grafikonok – 

adatleolvasás, 

készítés, értelmezés. 

Kamatos kamat, 

befektetés és hitel. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

A háztartás és a 

közszolgáltatások. 

Hulladékgazdálkodás. 

tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz 
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Tapasztalatszerzés: 

látogatás egy 

pénzintézetben, a 

lakossági 

folyószámlákhoz 

kapcsolódó banki 

tevékenységek 

megismerése. 
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Kulcsfogalmak 

Család, szükséglet, munka, tulajdon, jövedelem. 

Háztartás, költségvetés, bevétel, kiadás, társadalmi juttatás, tulajdonból származó jövedelem, örökség, nyeremény, vagyon, létszükségleti kiadás, 

nem létszükségleti kiadás, beruházás, egyenleg, megtakarítás, befektetés, hitel, kamat, bank, bankszámla, bankkártya, banki művelet, lakossági 

folyószámla. 
 

 

Tematikai egység 
Médiakörnyezet, a média funkciói, a nyilvánosság 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Személyes és közvetett kommunikáció megkülönböztetése. 

Minden médiumra kiterjedő, személyes médiahasználati tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-oktatási céljai 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepének, működési módjának tisztázása, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a 

kritikai médiatudatosság fejlesztése. 

Tartalmak Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, módszerek, 

munka- és szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 
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Az internet, a televízió, 

a videojáték (mozi, 

rádió, újság) 

szerepének 

meghatározása. 

 

A média használata a 

mindennapokban. 

 

A különféle 

médiatartalmak 

értelmezése, a média 

funkcióinak 

(megörökítés, 

tájékoztatás, 

vélemények 

befolyásolása, 

jövedelemszerzés, 

szórakoztatás, 

gyönyörködtetés, 

önkifejezés) 

azonosítása. 

 

A nyilvánosság 

jelentésének és 

jelentőségének 

meghatározása, 

szerepének tisztázása 

az egyes korokban és 

társadalmakban. 

  Informatika: 

 

Tájékozódás néhány 

online szolgáltatás 

céljáról lehetőségéről. 

Az internet 

kommunikációs 

szolgáltatásai (MSN, 

Skype, VoIP, chat, 

blog). 

tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz 

Kulcsfogalmak 

Média, tömegkommunikáció, médiahasználat, funkció, médiaszöveg. 

nyilvánosság.  

 

Tematikai egység 
A médiamodellek és intézmények 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A médiakörnyezet szereplőinek azonosítása: a fogyasztók/felhasználók és a médiatartalom-előállítók. 

Információk saját környezet médiahasználati szokásairól. 
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A tematikai egység 

nevelési-oktatási céljai 

Annak megértetése, hogy miért jelenik meg a média közönsége kettős szerepben: mint vásárló és mint áru. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai képességek fejlesztése. 

Tartalmak Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, módszerek, 

munka- és szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A médiapiacon az 

olvasóért, nézőért, 

felhasználóért folyó 

verseny szereplői, 

jellemzői és eszközei. 

 

A fontosabb 

médiamodellek 

(közszolgálati, 

kereskedelmi, 

közösségi média) és 

jellemzői, valamint 

azok 

megkülönböztetése. 

 

A médiaintézmények 

célközönségei (életkor, 

nem, végzettség, 

kulturális és 

egzisztenciális héttér, 

érdeklődés). 

 

A közösségi hálózatok 

funkciói, jellemzői. 

  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

A beszélő és az 

elbeszélő szerep, a 

mindentudó és a 

tárgyilagos elbeszélői 

szerep 

különbözősége, a 

közvetett és a 

közvetlen 

elbeszélésmód 

eltérései. 

tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz 

Kulcsfogalmak 

Közszolgálati média, kereskedelmi média, közösségi média.  Magyar nyelv és irodalom: 

A beszélő és az elbeszélő 

szerep, a mindentudó és a 

tárgyilagos elbeszélői 

szerep különbözősége, a 

közvetett és a közvetlen 

elbeszélésmód eltérései. 
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Tematikai egység 
A média társadalmi szerepe, használata –  

Reklám és hír a hagyományos és az új médiában 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A kereskedelmi kommunikáció (reklám) megjelenési helyeinek, alapformáinak ismerete. 

A hírgyártáshoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. újságíró, fotóriporter) ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-oktatási céljai 

A „naiv fogyasztói” szemlélet átértékelése, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesztése. 

Tartalmak Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, módszerek, 

munka- és szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

  A reklámok a hirdetés és a médiaipar jellemzői. 

 A hírgyártás folyamatának, szereplőinek 

azonosítása. 

 A hír, a kommentár és a hírérték fogalmának 

meghatározása. 

 A pártatlanság és korlátai. 

 Vizuális kultúra: 

Reklámhordozó 

felületek gyűjtése, 

csoportosítása, 

olvasása, értelmezése 

a reklámkészítő 

szándéka és 

kifejezésmódja 

közötti összefüggés 

alapján. 

tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz 

Kulcsfogalmak 
Hír, kommentár, hírérték, hírverseny, pártatlanság, hírportál, közösségi oldal. 

 

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 
 

Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek felismerése, a nemzeti 

azonosságtudat kialakulása. 

A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. technikai fejlődésének hatásai a társadalomra és a gazdaságra) és egyszerű, átélhető 

erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, megítélése. 

Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és különbségek felismerése. 

A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek segítik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását, fejlődését. 

Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli, tudjon 

példát mondani ellentétes értékelésre. 

Ismerje a XIX.-XX. század nagy korszakainak megnevezését, illetve egy-egy korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 

Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait egészen napjainkig. Legyen képes e hosszú történelmi folyamat meghatározó szereplőinek azonosítására és egy-egy korszak 

főbb kérdéseinek felismerésére. 

Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket találni a térben és időben 

eltérő fontosabb történelmi események között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot közvetlenül vagy közvetetten érintik. 
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Tudja, hogy az egyes népek és államok a korszakban eltérő társadalmi, gazdasági és vallási körülmények között éltek, de a modernkor beköszöntével a köztük lévő 

kapcsolatok széleskörű rendszere épült ki. 

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

Tudja, hogy Magyarország a trianoni békediktátum következtében elvesztette területének és lakosságának kétharmadát, és közel ötmillió magyar került kisebbségi sorba. 

Jelenleg közel hárommillió magyar nemzetiségű él a szomszédos államokban, akik szintén a magyar nemzet tagjainak tekintendők. 

Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és vagyoni helyzetű emberek alkotnak rétegeket, csoportokat. 

Tudjon különbséget tenni a demokrácia és a diktatúra között, s tudjon azokra példát mondani a feldolgozott történelmi korszakokból és napjainkból. 

Ismerje fel a tanuló a hazánkat és a világot fenyegető globális veszélyeket, betegségeket, terrorizmust, munkanélküliséget. 

Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között, és legyen képes egy-egy korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni. 

Tudja, hogy hol kell a fontos események forrásait kutatni, és legyen képes a megismert jelenségeket, eseményeket összehasonlítani. 

Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges adatokat, eseményeket és kulcsszavakat. 

Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni és egyszerű következtetéseket megfogalmazni hallott és olvasott szövegekből, különböző médiumok anyagából. 

Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 

Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus használatával forrásokat gyűjteni, kiselőadást tartani, illetve érvelni. 

Ismerje fel a sajtó és média szerepét a nyilvánosságban, tudja azonosítani a reklám és médiapiac jellegzetességeit. 

Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és kiselőadást tartani. 

Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe vételére, és tudjon ezekre reflektálni. 

Legyen képes példák segítségével értelmezni az alapvető emberi, gyermek- és diákjogokat, valamint a társadalmi szolidaritás különböző formáit. 

Legyen képes példák segítségével bemutatni a legfontosabb állampolgári jogokat és kötelességeket, tudja értelmezni ezek egymáshoz való viszonyát. 

Legyen képes a gazdasági és pénzügyi terület fontosabb szereplőit azonosítani, illetve egyszerű családi költségvetést készíteni, és mérlegelni a háztartáson belüli megtakarítási 

lehetőségeket. 

 

A továbbhaladás feltételei 7. évfolyamon: 

 

A tanulók ismerjék fel a tananyagban szereplő fontosabb újkori tárgyi emlékeket, legyenek képesek élőszóban vagy írásban értelmezni őket. Legyenek képesek a források és a 

tankönyvi szöveg egybevetésére, az eltérések okainak feltárására. Legyenek képesek történelmi folyamatokat, korszakokat felismerni, megkülönböztetni. Tudjanak jól 

felépített, szabadon előadott feleletet vagy előadást tartani történelmi témákról (lecke, fejezetrész, leckéken átívelő folyamatok, összehasonlítások, stb.). Tudjanak ábrákat, 

térképeket és egyéb, már tanult ismerethordozókat értelmezni élőszóban, rövid felkészülés után. Legyenek képesek a világ-, az európai és a magyar történelem korszakainak 

szinkronban látására. Használják a tankönyvek, munkafüzetek kronológiáit. Legyenek képesek történelmi események, folyamatok részleteinek leolvasására a történelmi atlasz 

megfelelő lapjáról és a falitérképről. Tudják a tematikus történelmi térképek adatait összehasonlítani, s ezekből következtetéseket levonni. 

 

A továbbhaladás feltételei 8. évfolyamon: 

 

Legyenek képesek a források és a tankönyvi szöveg egybevetésére. Tudjanak jól felépítve, szabadon előadva felelni történelmi témákról. Tudjanak ábrákat, térképeket, egyéb 

ismert és új ismerethordozókat értelmezni élőszóban, rövid felkészülés után. Tudjanak méréseket és becsléseket készíteni a térképen (lakosságszám, népsűrűség, gazdasági 

fejlettség). Tudják a térképen ábrázolt jelenségeket beépíteni szóbeli és írásbeli feladatok megoldásába. 
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Helyi tantervi ajánlás  

az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.07 és 5. melléklet 5.2.11 változatához 

Természetismeret 5–6. évfolyam számára 

 
Kiadói bevezető 

 
 Az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) rendelete a Természetismeret tárgyhoz kétféle kerettantervet közöl: az általános iskola 5-8. és a gimnáziumok 5-12. 

évfolyamára készített változatot. E kettő tartalma azonban ugyanaz, ezért Kiadónk helyi tantervi javaslata és az ezekhez átdolgozott kiadványok megegyeznek. Az új kiadványok 

raktári számai és címei az alábbi táblázatban láthatók:  

 

 

 

Eddigi tankönyveink közül a Hartdégenné Rieder Éva neve által fémjelzett, évtizedek óta 

sikeres sorozatunk (00543, 00543/M, 00641/1, 00641/M) felelt meg leginkább az új 

kerettantervnek, ezért ennek átdolgozása mellett döntöttünk. Az átdolgozott tankönyv és a 

hozzá kapcsolódó munkafüzet jóváhagyása folyamatban van.  

 

 

 

 

A kerettantervek tananyagelosztása központilag két évfolyamra, azaz 5-6. évfolyamra 

történt, ezért az elsődleges tennivaló a tankönyvek átdolgozásánál a két évfolyam közötti megfelelő tananyagelosztás volt.  

 

Az átdolgozás alapvető szempontjai voltak:   

• A tananyagelosztás lehetőleg a tematikai egységek mentén történjen (a fejezetcímek a tematikai egységek címeit kapják), úgy, hogy az egymásra épülés elve érvényesüljön, 

valamint az eddig megszokott évfolyamonkénti tartalmak lehetőleg megmaradjanak. 

• A leckék összeállításánál figyelembe kell venni, hogy heti 2 órában elsajátítható legyen.  

• A 10%-nyi szabadon felhasználható órákra is adjon segítséget, kiegészítő tananyagokat, projektfeladatokat, gyakorló leckéket. 

• A munkafüzet szorosan kapcsolódjon a tankönyvhöz, felépítésében kövesse a tankönyvi leckéket, valamint teremtsen lehetőséget a gyakorlásra, differenciálásra, 

tehetséggondozásra.  

• Háttéranyagokkal, tanmenetekkel, elektronikus tananyagokkal bővíthető, kiegészíthető legyen. 

• Megfeleljen a NAT2012-nek és az új kerettanterveknek, valamint az új tankönyvi rendeleteknek. (tartós tankönyv). 

 

 

2. melléklet 2.2.07 Kerettanterv az 

általános iskola 5-8. évfolyama 

számára Természetismeret 

5. melléklet 5.2.11 Kerettanterv a 

gimnáziumok 5-12. évfolyama 

számára Természetismeret 

NT-11543 Természetismeret 5. tankönyv 

NT-11543/M Természetismeret 5. munkafüzet  
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Ennek eredményeképpen a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó átdolgozott 5. évfolyamos tankönyv és munkafüzet tartalomjegyzéke a következő: 

 

Bevezető  

Élet a kertben 

Élet a kertben  

A tavaszi kertek dísze a tulipán  

Ízletes nyári gyümölcsünk az őszibarack  

A diófa száz évig is termőképes  

A szőlőt több ezer éve termesztik  

Híres fűszernövényünk a paprika  

A fejes káposzta  

A vöröshagyma  

A burgonya  

Nem minden állat szereti a napfényt  

Madarak a kertben  

Összefoglalás – A gyümölcsös és a zöldségeskert  

 

Állatok a házban és a ház körül 

A szarvasmarha  

A házi sertés  

A házityúk  

Az ember hűséges társa: a kutya  

A tavasz hírnökei: a fecskék  

Zajos „lakótársunk”: a házi veréb  

A házi légy mindenre rászáll  

Olyan ember vagy, ahogyan az állatokkal bánsz!  

 

Hazai tájak élővilága 

A mező élővilága  

Képes lapok: A mező növényei (Kiegészítő anyag)  

Képes lapok: A gyógynövények a legrégibb 

gyógyszerek (Kiegészítő anyag)  

Fontos kenyérgabonánk, a búza  

Szántóföldi növényeink  

Hegyvidékek, dombvidékek haszonnövényei  

Rovarok és rovarevők a mezőn  

Emlősök a réten  

Madarak a mezőn  

Az állatok háziasítása. A korszerű növénytermesztés és 

természetvédelem (Olvasmány)  

Összefoglalás  

 

Állandóság és változás környezetünkben 

Anyagok és tulajdonságaik  

Megmérjük a tárgyak néhány tulajdonságát 

Olvadás, fagyás  

Párolgás, forrás, lecsapódás  

Oldódás, keveredés  

Az égés  

 

Tájékozódás a valóságban és a térképen 

Miről mesél a térkép?  

Tájékozódás a térképen (Gyakorlóóra)  

Tájékozódás Magyarország domborzati térképén  

Tájékozódás Magyarország közigazgatási térképén  

Hogyan használjuk a különböző térképeket?  

 

A Föld és a Világegyetem 

Nappal vagy éjszaka?  

Földünk kísérője a Hold  

A Nap és családja  

Pillantás a végtelenbe  

A napsugár nyomában  

A levegő  

Merről fúj a szél?  

Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti 

(Gyakorlóóra)  

Összefoglalás  

 

Felszíni és felszín alatti vizek 

Vízparti tanulmányi séta  

Hazánk nagy folyói  

Ahol a víz az úr – A folyók felszínformálása  

A forrástól a torkolatig – Honnan érkezik a folyók 

vize?  

Legnagyobb tavunk, a Balaton  

Felszín alatti vizeink  

Az életet adó víz – Vízellátás, vízgazdálkodás  

 

Hegyvidékek, dombvidékek 

A hegységek születése  

A mészkőhegységek születése (Kiegészítő anyag)  

Külső erők felszínformálása  

Kőzetek vizsgálata  

A talaj  

 

A természet és a társadalom kölcsönhatásai 

A gazdaság szerkezete  

Tanya, falu, város  

Ismerjük meg lakóhelyünket!  

Állatok a városban  

Budapest, hazánk fővárosa  

Összefoglalás  

Ha többet szeretnél tudni  

Fogalomtár  
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A 6. évfolyamos átdolgozott tankönyv tartalomjegyzék tervezete a következő: 

 

 
 

 

 

Hegyvidékek, dombvidékek 

Északi-középhegység 

Dunántúli-középhegység 

Nyugat-magyarországi peremvidék 

Dunántúli-domb- és hegyvidék 

A tájak gazdasági élete 

Nemzeti parkok 

 

Az ember szervezete és egészsége 

Az emberi test 

A bőr 

A mozgás 

A táplálkozás 

Egészséges táplálkozás 

A légzés 

A keringés 

A kiválasztás 

Érzékszervek 

A férfi és női nemi szervek 

Serdülés 

Egyedfejlődés szakaszai – család  

Egészség, betegség. Gyermekbalesetek-

elsősegélynyújtás 

Szenvedélybetegségek 

Az erdő életközössége 

Az erdő 

A cserjék 

A lombos erdők 

Fenyvesek 

Aljnövényzet 

Gombák 

Nagyvadak 

Emlősök 

Madarak 

Ízeltlábúak - rovarok 

Pókszabásúak 

 

Vizek, vízpartok élővilága 

Ártéri erdők 

Mocsárrétek növényei 

Vízpartok, sekély vizek növényei  

Hínárnövények 

Vizek egysejtűi  

Halak  

Vizek, vízpartok gerinces állatai 

Vizek, vízpartok madarai 

Ízeltlábúak a vízben és a vízparton 

Gerinctelen állatok 

Kölcsönhatások és energia vizsgálata 

A hővezetés 

Hőáramlás, hősugárzás 

Melegítés, hűtés 

Mágnesség 

Elektrosztatikai jelenségek 

Mozgás, mozgásállapot-változás 

Gravitáció 

Energia 

 

Tájékozódás a valóságban és a térképen 

Tájékozódás a földgömbön 

Nevezetes szélességi körök 

Hazánk helye Európában  

 

A Föld és a világegyetem 

Éghajlati övezetek: trópusi 

Éghajlati övezetek: mérsékelt 

Éghajlati övezetek: hideg 

Az éghajlatot módosító tényezők 

 

Alföldi tájakon 

Az Alföld 

A Kisalföld 

Élet az alföldeken 

Nemzeti Parkok 
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Kerettantervi megfelelés 

 
Jelen helyi tanterv ajánlás az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 
2. melléklet 2.2.07 Természetismeret 5–6. és  

5. melléklet 5.2.11 Természetismeret 5–6. alapján készült.  

A tankönyvben találhatóak kiegészítő anyagok a kerettanterv által biztosított 10 %-os szabad órakeret kitöltésére is. 

A szaktanári döntésen alapuló felhasználásra javasolt órakeretet az alábbiakra fordíthatjuk: 

 elsősorban a tananyag gyakorlására, ismétlésére, 

 a tananyag mélyítésére, 

 nagyon tehetséges, érdeklődő osztályok esetén új anyag feldolgozására, 

 kísérletezésre, tanulmányi kirándulásra, 

 összefoglalásra, ellenőrzésre. 

Alapelvek, célok és feladatok 
 

 Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a 

természettudományos műveltség fontosságára, amelynek alapozása a természetismeret tantárgy egyik legfontosabb feladata.  

A tantárgy legfőbb célja a tanulók természet iránti érdeklődésének fenntartása. Olyan gyerekek nevelése, akik nyitottak a világra, felismerik a problémákat, keresik a 

jelenségek okait, következtetéseket tudnak levonni a tapasztalt tényekből, képesek kérdéseket megfogalmazni, és életkoruknak megfelelő válaszokat találnak a felvetődött 

kérdésekre. Ez a gondolkodásmód segít eligazodni a természeti és társadalmi környezetben, egyben kitágítja a világ megismerésének lehetőségét, a mindennapokban jól 

hasznosítható tudás megszerzését szolgálja. A korábban megszerzett ismeretekre és készségekre épülve fejleszti a természeti jelenségek megfigyelésének a képességét, fölkelti 

a megfigyelt jelenségek magyarázata iránti igényt, előkészíti a természettudományos megismerés módszereinek alkalmazását, és megalapozza a 7. évfolyamtól induló 

természettudományos tárgyak: a biológia-egészségtan, a fizika és a kémia, valamint a földrajz tanulását.  

A természetismeret tantárgy fontos szerepet tölt be a megismerési módszerek elsajátításában, a természettudományos gondolkodásmód megalapozásában, a 

természethez való pozitív attitűd alakításában. Az iskolai tanulás folyamatába szervesen beépülnek a tanulóknak az élet különféle területein a legkülönbözőbb forrásokból és 

tapasztalatokból szerzett ismeretei, csakúgy, mint előzetes élményei, közvetlen tapasztalásai. Ez nemcsak a tanulás hatékonyságát, hanem a tanulási motivációt is erősíti. Az 

ismeretszerzés nem öncélú, hanem a gondolkodás és az önálló tanulás fejlesztését szolgálja. A használható tudás megszerzése lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a tanuló új 

szituációban a tantárgyi kereteken kívül is sikeresen alkalmazza tudását. Az egyéni tapasztalatszerzésre épülő tanulás, a tevékenységközpontú módszerek, az IKT-eszközök 

alkalmazása, a vita és az érvelés olyan élményekhez juttatják a diákokat a tantárgy tanulása közben, amelyek elősegítik a természethez való pozitív viszonyulásuk fennmaradását, 

és hozzájárulnak a természettudományok iránti érdeklődés felkeltéséhez. 

A fejlesztési területek közül kiemelkedik és különösen nagy hangsúlyt kap a természetismeret tantárgy keretein belül az ember szervezetének és működésének 

megismerése, a környezet és fenntarthatóság problémakörének elemzése. 

A témakörök feldolgozása során a tanulási, a gondolkodási és a kommunikációs képességek fejlesztése párhuzamosan folyik, egymást erősítik. Ez teszi lehetővé, hogy 

a tanulók életkoruknak megfelelően használják a szaktudomány nyelvezetét a jelenségek, folyamatok értelmezése és a természet bemutatása során. 

 

5–6. évfolyam 
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A tantárgy az Ember és természet, valamint a Földünk-környezetünk műveltségterület tartalmait és fejlesztési feladatait öleli fel. A körülöttünk lévő világ komplex megismerését 

szolgálja, melyben a különböző tudományterületek – a fizika, biológia-egészségtan, kémia, földrajz – ismeretei összekapcsolódnak, egymást kiegészítik, magyarázatul 

szolgálnak mesterséges és természetes környezetünkben lejátszódó jelenségek megértéséhez. 

A megismerés a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodik. A közelitől a távoli, az egyeditől az általános felé halad. Élmények, egyéni tapasztalatok megszerzésére 

törekszik. Kiemelt szerepük van a megfigyeléseknek, kísérleteknek, vizsgálódásoknak, melyek tapasztalatait – tanári irányítás mellett – növekvő önállósággal képesek elvégezni, 

rögzíteni, értelmezni, miközben egyre nagyobb jártasságot szereznek a balesetmentes eszközhasználatban, a csoportban végzett munka során a feladatok megosztásában és az 

együttműködésben. Alapvető elvárás évente legalább két kísérlet, vizsgálódás önálló elvégzése, illetve négy, tanórán bemutatott vizsgálatról feljegyzés készítése. 

Vizsgálódások közben feltárulnak az élő és élettelen anyagok tulajdonságai, szerkezetük és működésük összefüggései, az anyagok kölcsönhatásai és változásai. 

Megismerik a közvetlen környezet állatait, növényeit, jellemző tulajdonságait, jelentőségét, emberhez fűződő kapcsolatát.  

Hazánk tájainak és életközösségeinek vizsgálata során megtanulnak tájékozódni térben és időben, térképen és valóságban. Megértik az élő és élettelen környezet 

kölcsönhatásait, a szervezet és az életmód összefüggéseit. Eléjük tárul a természet formagazdagsága és szépsége, amely erősíti a fiatalok kötődését szűkebb és tágabb 

környezetükhöz, szülőföldjükhöz. 

A természetismeret tanulása során fejlődik a tanuló szemléleti térképolvasási képessége. A kerettanterv megjeleníti a legfontosabb topográfiai fogalmakat is. Elvárható 

tudás, hogy a tanuló felismeri és megmutatja ezeket a különböző ábrázolásmódú térképeken. 

A természetismeret tantárgy embert és környezetét, a természeti és társadalmi folyamatokat egységben jeleníti meg. Kutatja az okokat és a következményeket. 

Együttgondolkodásra sarkallja a tanulókat, megláttatja az emberi tevékenység pozitív és negatív hatásait. Rávilágít a fogyasztói társadalom hibáira, anyag- és energiatakarékos 

szokások kialakítására ösztönöz. Az ember személyes felelősségét hangsúlyozza az egészség és a környezet védelmében. 

A fiatalok számára legérdekesebb témakör saját szervezetük felépítésének és működésének megismerése, mely során feltárulnak a kamaszkori változások okai és a 

vele kapcsolatos tennivalók, tudatosulnak a veszélyeztető környezeti hatások. A hangsúly a betegségek megelőzésére helyeződik. A lelki egészség megőrzése érdekében 

ráirányítja a figyelmet a reális önismeret, a család és a társas kapcsolatok jelentőségére. 

Új elemként jelenik meg a követelményekben, hogy a tanuló a kétéves ciklus alatt legalább egy alkalommal önállóan dolgozzon fel egy természettudományos témát. 

A feladat lehetőséget nyújt a tehetségek kibontakoztatására, az elvégzett munka tükrözi a tanuló készségeinek, képességeinek fejlődését is. 

 

A tanulók értékelése 
 

Az Ember és természet, valamint a Földünk-környezetünk műveltségterületet közvetítő órákon az értékelés alapjául az érvényben levő Nemzeti alaptanterv, illetve az adott 

kerettantervben, valamint a rá épülő iskolai programban megfogalmazott fejlesztési célok és feladatok szolgálnak. 

A tanulók munkájának az értékelése az iskolai minőségbiztosítás alapja is egyben, a pedagógus önszabályozásának az eszköze. 

Általános elvként ajánljuk a következőt: a tanulói teljesítmények értékelésében alkalmazott szempontok legyenek összhangban a NAT-ban megfogalmazott fejlesztési 

követelményekkel, valamint az iskolai pedagógiai programban, illetve a helyi tantervben meghatározottakkal. Az értékelés pozitív hatásához hozzájárul, ha az folyamatos és 

tárgyszerű, azaz megnevezi a teljesítmény erősségeit és gyengéit, valamint az utóbbiak javításához szükséges teendőket is.  

Az értékelés funkciói közül kiemelkedő szerepet tulajdonítunk a formáló, a motiváló, az irányt adó, a tanulót elsősorban saját teljesítményéhez viszonyító, fejlesztő 

értékelésnek, ugyanis ez segíthet leginkább az önismeret fejlesztésében, az ösztönzésben, a továbblépés feladatainak, útjának megmutatásában. Az értékelhető tanulói 

megnyilvánulásokra vonatkozó szóbeli és/vagy írásos megjegyzések is pontosabb tájékoztatást nyújtanak, rámutathatnak konkrét problémákra, egyúttal javaslatokat is tehetnek 

a fejlesztésre. A tanulók önértékelése pedig többcélú órai feladat is lehet.  

A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények és tárgyi feltételek: 
Képesítési feltétel a pedagógus szakirányú végzettsége. Tárgyi feltétel a tankönyvön és a munkafüzeten túl, az iskolában meglévő demonstrációs és kísérleti eszközök, szükség 

szerint saját készítésű eszközök. Emellett az iskolai könyvtár, számítógép, internet. Néhány téma esetében szükséges a közvetlen tapasztalás, kísérletezés, tevékenykedtetés, az 

ehhez szükséges tárgyi és anyagi feltételek megteremtése a munkaközösség feladata. 
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A tankönyvek kiválasztásának elvei 
 

A megfelelő tankönyvek kiválasztásánál az alábbi szempontokat tartjuk kiemelten fontosnak: 

 Tartalmi szempontból feleljen meg a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott tartalmi és fejlesztési irányelveknek. 

 A tudományos pontosság párosuljon az életkori sajátosságoknak megfelelő megfogalmazással és az ismeretek jól érthető, értelmezhető megfogalmazásával. Az 

ismereteket rendszerezetten, logikailag összekapcsolható módon közvetítse. 

 Legyen alkalmas arra, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését a tantárgy iránt. (Megfelelő minőségű és tartalmú képanyag; didaktikus ábrák; érdekességek bemutatása; 

továbbgondolkozásra, búvárkodásra alkalmas feladatok stb.). Szemléletmódjával közvetítse a természeti és a kulturális értékek felismerésének és megőrzésének fontosságát, 

és ösztönözzön a felelős környezeti magatartásra. 

 A tankönyv tananyag-elrendezése, szerkezete tegye lehetővé a differenciált tanórai és tanórán kívüli munka megszervezését.   

 Adjon segítséget az egyes témakörökben elsajátított ismeretek rendszerezésében. Tartalmazzon az ismeretek elsajátítását ellenőrző, illetve az ismeretek alkalmazását 

igénylő, a természettudományos kompetenciák elmélyítését segítő feladatokat. 

 

 

 

Természetismeret 5. évfolyamra jutó órakeret elosztása  

Tanévi óraszám: 72 óra (36 tanítási hétre számolva), heti óraszám: 2 óra 
 

Tematikai egység 
Órakeret a kerettanterv 

szerint 

5. évfolyamra jutó 

órakeret 

Élet a kertben 12 12 

Állatok a házban és a ház körül 8 8 

Alföldi tájakon (Hazai tájak élővilága címmel egyes témakörök)  10 6 

Állandóság és változás környezetünkben 9 9 

Tájékozódás a valóságban és a térképen 10 5 

A Föld és a Világegyetem 11 7 

Felszíni és felszín alatti vizek 8 7 

Hegyvidékek, dombvidékek 11 5 

A természet és a társadalom kölcsönhatásai 6 6 

összesen  65 óra 

 

 

Természetismeret 6. évfolyamra jutó órakeret elosztása  

Tanévi óraszám: 108 óra (36 tanítási hétre számolva), heti óraszám: 3 óra 
 

Tematikai egység 
Órakeret a kerettanterv 

szerint 

6. évfolyamra jutó 

órakeret 

Alföldi tájakon  10+2 12 
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Tájékozódás a valóságban és a térképen 10+3 13 

A Föld és a Világegyetem 11+3 14 

Hegyvidékek, dombvidékek 11+3 14 

Az erdő életközössége 12+3 15 

Vizek, vízpartok élővilága 11+3 14 

Kölcsönhatások és energia vizsgálata 8 8 

Az ember szervezete és egészsége 14+4 18 

összesen         108 óra 
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5. évfolyam 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 
Élet a kertben 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A növény testének részei, fás és lágy szár, életjelenségek. 

A tematikai egység céljai 

A szerkezet és a működés összefüggéseinek felismerése a virágos növények testfelépítésén keresztül. 

A zöldség- és gyümölcsfélék szerepe az egészséges táplálkozásban, fogyasztásuk egészségvédelmi szabályainak megismerése. 

A növények környezeti igénye – termesztése, valamint szerveinek felépítése – működése közötti oksági összefüggések feltárása, magyarázata. 

A felépítés és a működés kapcsolatának megfigyelése a növények testfelépítésének példáján.  

A fenntarthatóságot segítő szemlélet megalapozása a kártevők elleni védekezés kapcsán. 

A rendezett és szép környezet iránti igény felkeltése. Az ember személyes felelősségének felismertetése a környezet alakításában. 

Tartalmak 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Tan-eszközök 

• A kert – dísznövények a kertben – (a petúnia és a 

muskátli) 

• A tulipán  
Dísznövények szerepe közvetlen környezetünkben 

(lakás, osztályterem, udvar). A növények 

gondozásának elemi ismeretei. 

A növényi test felépítése, a szervek működése, a 

növények életfeltételei. 

A petúnia és a tulipán szervei, testfelépítése. 

 

 

• Az őszibarack – monília  

• A diófa 

• A szőlő 

• A paprika 

• A fejes káposzta – a káposztalepke 

• A vöröshagyma 

• A burgonya - burgonyabogár 

Gyümölcs- és zöldségfélék (őszibarack, dió, szőlő, 

burgonya, vöröshagyma, paprika, káposztafélék) 

környezeti igényei, termőhelye, testfelépítése, ehető 

részei, élettartama, felhasználása.  

A zöldség- és gyümölcsfélék szerepe az egészség 

megőrzésében. 

A kert életközösségként való értelmezése.  

A növények életfeltételeinek igazolása kísérletekkel. 

Növények telepítése, gondozása az osztályteremben, 

iskolaudvaron, a növények fejlődésének megfigyelése. 

Ismert kerti növények összehasonlítása adott szempontok 

(testfelépítés, életfeltételek, szaporodás, anyagcsere) alapján. 

Az egyes fajok/fajták környezeti igényei és gondozási módja 

közötti összefüggés megismerése.  

Egy tipikus egyszikű és egy tipikus kétszikű növény virágának 

vizsgálata; a tapasztalatok rögzítése. 

 

Zöldség- és gyümölcsfélék ehető növényi részeinek 

összehasonlítása.  

A termény és a termés megkülönböztetése konkrét példákon 

keresztül.  

A főbb növényi szervek és a módosult növényi részek 

azonosítása ismert példákon.  

 

A kártevők alapvető rendszertani (országszintű) besorolása és a 

kártevők hatására bekövetkező elváltozások értelmezése.  

A vegyszermentes védekezés fontosságának tudatosítása, a 

biológiai védekezés lehetőségeinek és jelentőségének 

felismerése. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

 

Mire van szükségük a 

növényeknek ahhoz, hogy 

szépek, egészségesek 

legyenek, és bő termést 

hozzanak?  

Miben különbözik a 

konyhakert a virágos 

kerttől?  

 

Miért egészséges a 

zöldség-és gyümölcsfélék 

fogyasztása?  

 

Milyen növényi részt 

fogyasztunk, amikor 

zöldséget, gyümölcsöt 

eszünk? 

Mi a veszélye a kártevők 

vegyszeres irtásának? 

 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés: 

a szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés felismerése; 

a szövegben elszórt, 

explicite 

megfogalmazott 

információk 

azonosítása, 

összekapcsolása, 

rendezése: a szöveg 

elemei közötti ok-

okozati viszony 

magyarázata; egy 

hétköznapi probléma 

megoldása a szöveg 

tartalmi elemeinek 

felhasználásával; 

hétköznapi kifejezés 

alkalmi jelentésének 

felismerése. 

Tankönyv és 

munkafüzet. 

Applikációs 

képek 
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Fogyasztásuk higiénés szabályai. 

A gyümölcs- és zöldségfélék kártevői: káposztalepke, 

házatlan csigák, monília. 

A kártevők elleni védekezés. A vegyszerhasználat 

következményei. 

 

• Az éti csiga és a földigiliszta – a házatlan csigák 

A földigiliszta és az éti csiga testfelépítése, életmódja, 

jelentősége. 

 

• Madarak a kertben: a rigók (énekes rigó, 

feketerigó), a kerti és a házi rozsdafarkú 

Jellegzetes kerti madarak. 

 

 

 

 

 

 

 

A földigiliszta és az éti csiga megfigyelése, összehasonlítása 

 

 

A kerti madarak szerepének bemutatása a kártevők 

megfékezésében. 

 

 

 

 

Miért találkozunk sok 

földigilisztával és csigával 

eső után? 

Miért képes az éti csiga 

sértetlenül átjutni az éles 

borotvapengén? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Történelmi, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: Amerika 

felfedezése. 

 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való 

viszonya. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és 

algoritmusok. 

Összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) 

saját szempont szerint, 

adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Matematikai modellek 

(hierarchikus 

kapcsolatok 

ábrázolása). 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: zöldség- és 

gyümölcsfélék 

felhasználása. 

 

Informatika: 

információkeresés az 

interneten. 

Fogalmak 

Zöldség, gyümölcs, virág, mag, termés, fő- és mellékgyökérzet, főeres levél, mellékeres levél, virág, takarólevél, lepellevél, ivarlevél, csonthéjas termés, bogyótermés, 

módosult növényi rész, gumó, egynyári, kétnyári, évelő növény, gyűrűsféreg, bőrizomtömlő, puhatestű, köpeny, zsigerzacskó, átalakulásos fejlődés, átalakulás nélküli 

fejlődés, tápláléklánc. 
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Tematikai 

egység/fejlesztési cél 
Állatok a házban és a ház körül 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Háziállat, ízeltlábú, életjelenségek: mozgás, táplálkozás, légzés, szaporodás, fejlődés. 

A tematikai egység céljai 

A felépítés és a működés kapcsolatának bemutatása a házban és a ház körül élő állatok testfelépítésének, életmódjának vizsgálatán keresztül. 

A tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztése az élőhely-szervezet-életmód, a testfelépítés-működés-egyedfejlődés közötti oksági összefüggések 

feltárásával.  

A rendszerszemlélet fejlesztése az állatcsoportok jellemzőinek összegyűjtésével, a lényeges jegyek kiemelésével. A hierarchikus rendszerezés elvének megismerése és 

alkalmazása. 

Az ember és az állatok sokrétű kapcsolatának megláttatása, a felelős állattartás igényének kialakítása, szokásrendszerének formálása. 

Az egészséges életmódra való törekvés erősítése az állati eredetű táplálékok fogyasztásával kapcsolatos egészségügyi szabályok megismertetésével. 

Tartalmak 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, módszerek, 

munka- és szervezési formák 
Kapcs. Pontok Tan-eszközök 

• A szarvasmarha 

• A házi sertés 

• A házityúk 

• A kutya 

 

Ismeretek: 

Háziállatok: kutya 

 

Haszonállatok: sertés, szarvasmarha, 

házityúk testfelépítése, életmódja, 

hasznosítása. Az állatok életfeltételeihez 

illeszkedő felelős állattartás. 

 

Az állati eredetű tápanyagok szerepe az 

ember táplálkozásában. Állati eredetű 

anyagok felhasználása (toll, bőr). 

Az állatok szerepe a betegségek 

terjesztésében. A megelőzés lehetőségei. 

 

• A fecskék 

• A házi veréb 

• A házi légy  

• Állatvédelem, madárvédelem 

 

 

A házban és a ház körül élő állatok: házi 

veréb, füstifecske, házi légy 

testfelépítése, életmódja, jelentősége. 

Önálló kutatómunka a kutya háziasításával kapcsolatban.  

 

A megismerési algoritmusok alkalmazása az állatok 

megfigyelése és bemutatása során.  

 

A testfelépítés – életmód – élőhely összefüggésének 

felismerése, magyarázata. 

 

A környezethez való alkalmazkodás bizonyítása példákkal, a 

megfigyelés eredményének rendszerezése, következtetések 

levonása. 

 

A megismert állatok csoportosítása különböző szempontok 

szerint. 

 

 

 

 

Az állatorvosi felügyelet jelentőségének felismerése az ember 

egészségének védelmében. 

 

Gerinces és gerinctelen állatok testfelépítése közötti 

különbségek azonosítása. 

 

 

 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

 

 

Hogyan vált háziállattá a kutya?  

 

Mi a kérődzés? 

 

Milyen szerepet töltenek be a háziállatok 

az ember életében? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogyan védekezhetünk az állatok által 

terjesztett betegségek ellen? 

 

 

 

 

 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: őskor. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés: a szöveg 

egységei közötti 

tartalmi megfelelés 

felismerése; 

szövegben elszórt, 

explicite 

megfogalmazott 

információk 

azonosítása, 

összekapcsolása, 

rendezése; a szöveg 

elemei közötti ok-

okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony 

felismerése. 
 

Tankönyv, 

munkafüzet. 

Applikációs 

képek 



Cecei Általános Iskola                                                                               Pedagógiai program 

 

261 
 

 

 

 

 

Az állatok szerepe a betegségek 

terjesztésében. A megelőzés lehetőségei. 

 

Az állatok életfeltételeihez illeszkedő 

felelős állattartás. 

 

Madárvédelmi alapismeretek. 

 

 

 

 

 

A madárvédelem évszakhoz kötődő tennivalóinak elsajátítása, 

gyakorlása. 

 

Az állattartás, az állatok védelme iránti felelősség megértése. 

 

 

 

Miért költöznek el egyes madarak a tél 

beállta előtt? 

 

Miért és hogyan védjük télen a madarakat? 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: állati eredetű 

táplálékok szerepe. 

 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való 

viszonya. Rendszerezést 

segítő eszközök és 

algoritmusok ismerete. 

 

Összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés; 

különbségek, 

azonosságok 

megállapítása. 

 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) 

saját szempont szerint, 

adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

 

Matematikai modellek 

(hierarchikus 

kapcsolatok 

ábrázolása). 

Fogalmak 
Háziállat, gerinces, gerinctelen, madár, emlős, patás, összetett gyomor, kérődző, ragadozó, növényevő, mindenevő, ízeltlábú, rovar, teljes átalakulás. 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 
Alföldi tájakon 

Órakeret 

10 óra 

5. évfolyamon: 6 óra Hazai tájak élővilága c. fejezetben 



Cecei Általános Iskola                                                                               Pedagógiai program 

 

262 
 

6. évfolyamon: 4 óra Alföldi tájakon c. fejezetben 

Előzetes tudás 
Síkság, alföld, élőhely, életközösség, madár, emlős, ízeltlábú, rovar, táplálkozási lánc, táplálkozási hálózat, környezetszennyezés, környezet – szervezet – életmód 

összegfüggései, élőlények bemutatásának algoritmusa, tájékozódás a térképen, diagramok, tematikus térképek értelmezése. 

A tematikai egység céljai 

Átfogó kép kialakítása alföldi tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, természeti-társadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti állapotáról. 

A természeti, társadalmi-gazdasági értékek megismerésén keresztül a hazához való kötődés erősítése, a nemzettudat fejlesztése. 

Az alföldek keletkezésének vizsgálata során a folyamatok sorrendjének, időléptékének érzékeltetése. 

A szemléleti térképolvasás elemi készségeinek fejlesztése. 

A környezetre kifejtett egyéni és társadalmi hatások és a belőlük adódó problémák felismertetése, megoldási módok keresése. 

Tartalmak 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, módszerek, 

munka- és szervezési formák 
Kapcs. Pontok Tan-eszközök 
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• A mező élővilága: fűfélék, gyógy- és 

gyomnövények 

• A búza 

• Szántóföldi növényeink: kukorica, 

napraforgó 

• Rovarok és rovarevők a mezőn: sáskák, 

szöcskék, fürge gyík 

• Emlősök: mezei nyúl, mezei pocok 

• Madarak a mezőn: fácán, egerészölyv 

A füves puszták jellegzetes növényei: fűfélék, 

gyógy- és gyomnövények, jellemzőik, 

jelentőségük. 

Termesztett növényei: búza, kukorica, 

napraforgó; jellegzetes szerveik, 

termesztésük, felhasználásuk 

 

Az életközösség állatai: sáskák, szöcskék, 

gyíkok, fácán, mezei pocok, mezei nyúl, 

egerészölyv szervezete, életmódja. 

A megismert életközösségek ökológiai szemléletű 

jellemzése.  

A növényi szervek környezeti tényezőkhöz való 

alkalmazkodásának bemutatása konkrét példákon.  

 

A környezet – szervezet – életmód 

összefüggéseinek bemutatása konkrét példákon. 

A megismerési algoritmusok használata az 

élőlények jellemzése során. 

 

Állatok különböző szempontú csoportosítása. 

 

Táplálékláncok készítése a megismert növényekből 

és állatokból. 

 

A természeti és a kultúrtáj összehasonlítása. A 

gazdasági tevékenység életközösségre gyakorolt 

hatásának bemutatása példákon. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

 

Gyógyítanak-e a gyógynövények? 

 

 

Hogyan lesz a búzából kenyér? 

 

 

Melyik hungarikum köthető az 

Alföldhöz? 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Szövegértés - a szöveg egységei 

közötti tartalmi megfelelés 

felismerése. Szövegben elszórt, 

explicite megfogalmazott 

információk azonosítása, 

összekapcsolása, rendezése; a 

szöveg elemi közötti ok-okozati, 

általános-egyes vagy kategória-

elem viszony magyarázata. 

 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való viszonya. 

Rendszerezést segítő eszközök és 

algoritmusok ismerete. 

Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés; különbségek, 

azonosságok megállapítása. 

Osztályozás egy és egyszerre két 

(több) saját szempont szerint, 

adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert szempont 

szerint. 

Matematikai modellek 

(hierarchikus kapcsolatok 

ábrázolása). 

 
Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a honfoglaló 

magyarok háziállatai. 

Tankönyv és 

munkafüzet. 

Applikációs 

képek 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Síkság, alföld, feltöltődés, természeti erőforrás, fűféle, koronagyökér, takarólevél nélküli virág, fészek-, kalász-, torzsavirágzat, szemtermés, kifejlés, kétéltű, hüllő, rágcsáló. 

Topográfiai ismeretek 
Alföld, Kisalföld, Duna-Tisza-köze, Tiszántúl, Mezőföld, Kiskunság, Nagykunság, Hortobágy, Szeged, Kecskemét, Debrecen, Győr. 
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Tematikai 

egység/fejlesztési cél 
Állandóság és változás környezetünkben – Anyag és közeg 

Órakeret 

9 óra 

5-es földrajzi részhez: 3 óra (talaj, víz, 

levegő) 

Előzetes tudás 

Anyagok érzékszerveinkkel észlelhető és mérhető tulajdonságainak felismerése, mérése, természetes és mesterséges mérőeszközök használata. Halmazállapotok és 

halmazállapot-változások megkülönböztetése.  

A tematikai egység céljai 

A közvetlen környezet egyes anyagainak felismerése, megnevezése, bizonyos tulajdonságaik alapján történő csoportosítása, előre megadott halmazképző-fogalmak 

alapján. 

A kísérlet mint bizonyítási módszer alkalmazása anyagok tulajdonságainak meghatározásában, jelenségek felismertetésében. Gyakorlottság kialakítása a mennyiségi 

tulajdonságok mérésében.  

Tartalmak 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. Pontok Taneszközök 

• Anyagok és tulajdonságaik 

A talaj, a levegő és a víz tulajdonságai, 

szerepük az élővilág és az ember életében 

(konkrét példák). 

 

• Megmérjük a tárgyak néhány 

tulajdonságát 

Élő és élettelen anyag minőségi 

tulajdonságai, mérhető jellemzői. 

 

 

 

• Olvadás, fagyás 

 

• Párolgás, forrás, lecsapódás 

Az anyagok különféle 

halmazállapotainak és a halmazállapot-

változásainak összefüggése a 

hőmérséklettel. 

 

 

 

Tárgyak felismerése tulajdonságaik alapján.  

A környezetben előforduló élő és élettelen anyagok 

felismerése, csoportosítása megadott szempontok alapján, 

szempontok keresése. 

 

 

Hosszúság, idő és hőmérséklet mérés, adatok táblázatos 

rögzítése, mérés – becslés gyakorlása.  

Mérési eljárások, mérőeszközök használata a hőmérséklet, 

hosszúság, időtartam mérésének önálló elvégzése során 

megadott szempontok alapján. A mért adatok rögzítése, 

értelmezése. 

 

Jég olvadásának megfigyelése, olvadási hőmérsékletének 

mérése.  

 

Párolgással kapcsolatos kísérletek végzése, víz forrásának 

megfigyelése, forráspontjának mérése.  

 

Olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás megfigyelése, 

példák gyűjtése a természetben, a háztartásban, az iparban. 

A tanulók megfigyelési, 

lényegkiemelő, szóbeli 

kifejező képességének 

fejlesztése. Páros- és 

csoport munka.  

Adatok, kiegészítő 

ismeretek gyűjtése az 

internetről. Otthoni 

kísérletek végzése.  

Matematika: A 

becslés és mérés, 

mennyiségek 

nagyságrendi 

rendezése, számok, 

mérések, 

mértékegységek, 

mennyiségek 

használata, átváltás. 

Adatok lejegyzése, 

ábrázolása, 

rendezése, az adatok 

közötti kapcsolatok 

vizsgálata. 

Méterrúd, mérőszalag, 

laboratóriumi hőmérő, 

üvegpoharak, 

borszeszégő, vegyszerek 

(konyhasó, olaj), 

gyertya, tölcsér 
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• Oldódás, keveredés 

Keverékek és azok szétválasztása. 

 

 

 

 

• Az égés 

Gyors és lassú égés, a tűzoltás alapjai. 

Teendők tűz esetén. 

 

 

Hétköznapi és kísérleti tapasztalatok összehasonlítása, a 

közös vonások kiemelése.  

Olvadás és oldódás közötti különbség felismerése 

megfigyelés, kísérleti tapasztalatok alapján. 

 

Keverékek és oldatok készítése, a kapott új anyag 

megfigyelése, megnevezése. 

Keverékek és oldatok szétválasztása többféle módon. 

Anyagok oldása vízben, denaturált szeszben és olajban. Az 

oldódások összehasonlítása.  

A tűzveszélyes anyagokkal való bánásmód és a tűz esetén 

szükséges teendők. elsajátítása, gyakorlása. 

 

Égéstermékek vizsgálata.  

Fogalmak 
Anyag, halmazállapot, kiterjedés, hőmérséklet, időpont, időtartam, keverék, mérés, olvadás- és forráspont, oldódás, égéstermék, égés 
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Tematikai 

egység/fejlesztési cél 
Tájékozódás a valóságban és a térképen 

Órakeret 

10 óra 

5. évfolyamon: 5 óra 

6. évfolyamon: 5 óra 

Előzetes tudás Iránytű, alaprajz, a fő világtájak, térképvázlat, térkép. 

A tematikai egység céljai 

A térbeli tájékozódás fejlesztése valós környezetben és a térképen. A valóság és a térképi ábrázolás összefüggéseinek megláttatása. A különböző térképek 

jelrendszereinek megismerése, értelmezése, felhasználása az információszerzés szolgálatában. Az elemi térképolvasás lépéseinek alkalmazása, a szemléleti 

térképolvasás alapozása. 

Tartalmak 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. Pontok Taneszközök 

• Miről mesél a térkép? 

Iránytű. Fő-és mellékvilágtájak.  

 

• Tájékozódás a térképen 

(Gyakorlóóra) 

A valós tér átalakítása, alaprajz, 

térképszerű ábrázolás. 

A térábrázolás különböző formái – 

útvonalrajz, térképvázlat.  

A térképi ábrázolás jellemzői: égtájak, 

szín- és jelkulcs, névírás, méretarány, 

aránymérték. 

 

• Tájékozódás Magyarország 

domborzati térképén 

Hazánk nagytájai, szomszédos 

országaink. 

 

• Tájékozódás Magyarország 

közigazgatási térképén 

 

• Hogyan használjuk a különböző 

térképeket? 

Térképfajták: domborzati, közigazgatási, 

turista-, és kontúrtérkép. 

 

 

Különböző térképek összegyűjtése, jelrendszereinek 

megismerése, összehasonlítása. 

A térkép és a valóság közti viszony megértése.  

 

Eligazodás a terepen térképvázlattal. 

Térképvázlat készítése. Iránytű, irányok meghatározása. Fő- 

és mellékvilágtájak.  

 

Irány meghatározása a valós térben. Az iránytű működésének 

mágneses kölcsönhatásként való értelmezése. 

A térkép és a valóság közötti viszony megértése. Eligazodás 

terepen térképvázlattal. 

 

Tájékozódás nappal. 

Felszínformák kialakítása terepasztalon. Felszínformák 

rajzolása, a térkép színrendszerének a formához rendelése. A 

felszíni vizek felismerése a térképen. 

 

A térábrázolás különböző formáinak összehasonlítása. 

Térképvázlat készítése a lakóhely részletéről. 

Felszínformák – alföld, dombság, hegység, völgy, medence – 

ábrázolásának felismerése a térképen. 

A térkép jelrendszerének értelmezése. Különböző 

jelrendszerű térképek elemzése, információ gyűjtése. 

Irány és távolság meghatározása (digitális és nyomtatott) 

térképen. 

Gyűjtőmunka egyénileg és 

csoportban. 

Egyéni és 

csoportmunkában 

térképvázlat készítése. 

Iránytű használatának 

gyakorlása egyéni és 

csoportmunkában.  

Irányított térképolvasás 

 

Csoportmunka, páros 

munka 

Útvonaltervezés egyénileg 

és csoportmunkában. 

Beszámoló, kiselőadás, 

térképvázlat készítése. 

Internet használata 

Történelem: az 

ősember, és az ókori 

népek térképészeti 

ismeretei. Földrajzi 

felfedezések. 

 

Matematika: mérés, 

aránypár, kisebbítés, 

nagyítás. 

Mértékegységek 

átváltása. 

 

Magyar nyelv: 

szövegértés, 

jelrendszerek 

értelmezése. 

 

Biológia, védett 

növények, állatok. 

Informatika: keresés 

az interneten. 

Különböző típusú 

térképek, atlaszok, 

Magyarország falitérképei 

Iránytű 

Mérőszalag, vonalzó, 

négyzethálós papír  

Magyarország 

közigazgatási térképe, 

autóstérkép, 

várostérképek, 

turistatérkép 



Cecei Általános Iskola                                                                               Pedagógiai program 

 

267 
 

  

Méretarány és az ábrázolás részletessége közötti összefüggés 

megértése. A különböző térképek ábrázolási és tartalmi 

különbségeinek megállapítása. 

 

A közigazgatási térkép használata. Útvonalak hosszának 

összehasonlítása különböző térképeken. 

A térképek névmutatójának és keresőhálózatának használata 

– útvonaltervezés. Turistatérképek jelrendszerének 

megfigyelése. 

Tájékozódás hazánk domborzati és közigazgatási térképén.  

Fogalmak 

Topográfiai ismeretek: 

Fő- és mellékvilágtájak, alaprajz, útvonalrajz, térképvázlat, térkép, térképi jelrendszerek, keresőhálózat, turistajelzés. 

Alföld, Kisalföld, Északi-középhegység, Dunántúli-középhegység, Dunántúli-domb- és hegyvidék, Nyugatmagyarországi-peremvidék. Szlovákia, Ukrajna, Románia, 

Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria. 
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Tematikai 

egység/fejlesztési cél 
A Föld és a Világegyetem 

Órakeret 

11 óra 

5. évfolyamon: 7 óra 

6. évfolyamon: 4 óra 

Előzetes tudás A Nap látszólagos napi járása. A Nap, mint energiaforrás. Időjárás, hőmérséklet, szél, csapadék. 

A tematikai egység céljai 

A térbeli tájékozódás fejlesztése. A Föld Világegyetemben elfoglalt helye. Földünk a Naprendszer tagja. A tanulók oksági gondolkodásának fejlesztése a Nap, a Hold és 

a Föld mozgásainak kapcsán. Természeti törvények felismerése, alkalmazása hétköznapi jelenségek megfigyelése kapcsán. Különböző típusú információforrások 

használatának gyakorlása hőmérsékleti diagramok, tematikus térképek révén.   

A térbeli tájékozódás, a térfogalom fejlesztése átfogó kép kialakításával a Naprendszer felépítéséről, Földünknek a világegyetemben elfoglalt helyéről.  

A rendszerszemlélet fejlesztése a Nap, a Föld és a Hold mozgásai, a közöttük levő kölcsönhatások és következményeik vizsgálata során. 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a természeti környezet jelenségeinek – a Hold fényváltozásainak, a napszakok, évszakok és az éghajlati övezetek kialakulásának – 

magyarázata, a légköri alapfolyamatok közötti oksági összefüggések feltárása során. Természeti törvények felismerése, alkalmazása a hétköznapi jelenségek 

értelmezésekor. 

Különböző típusú információforrások használatának gyakoroltatása éghajlati diagramok, tematikus térképek révén. 

A klímaváltozás és az emberi tevékenység közötti összefüggés felismerése, a személyes felelősség tudatosítása. 

A tudományos megismeréshez kötődő történeti szemlélet formálása. 

Tartalmak 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. Pontok Taneszközök 
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• A Föld mozgásai 

A Föld alakja. A tengelykörüli forgás 

és a Nap körüli keringés 

következményei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A Hold 

• A Naprendszer 

• A Világegyetem 

 

A Föld helye a Naprendszerben és a 

Világegyetemben. 

Égitest, csillag, bolygó, hold. 

Sarkcsillag, csillagképek.  

A Naprendszer. A Nap jelentősége. A 

Nap, a Föld és a Hold egymáshoz 

viszonyított helyzete, mérete, 

távolsága, mozgása, kölcsönhatása. 

Kopernikusz hipotézisének 

tudománytörténeti jelentősége. 

 

• A napsugár nyomában 

 

 

 

 

• A levegő 

• Merről fúj a szél? 

 

 

 

 

 

 

 

Műholdfelvételek gyűjtése, megfigyelése. 

Kísérlet: egy búgócsiga mozgásának megfigyelése. 

A Föld megvilágításának modellezése egy földgömbbel és 

lámpával. 

A Föld mozgásainak megfigyelése (animáció) az internet 

segítségével. 

A Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás összefüggéseinek 

megértése. 

Az évszakok váltakozásának magyarázata. 

Nap és a Föld helyzetének modellezése a különböző napszakokban 

és évszakokban. 

 

A Föld, a Nap és a Világegyetem közötti hierarchikus kapcsolat 

ábrázolása.  

 

A csillag és a bolygók közötti különbség felismerése. 

A sarkcsillag és egy-két csillagkép felismerése az égbolton. 

Érvek gyűjtése arról, hogy a Nap csillag. 

 

A holdfogyatkozás és a Hold fényváltozásainak értelmezése modell 

vagy más szemléltetés alapján. 

 

A napközpontú világkép egyszerű modellezése.  

 

 

 

A napsugárzás, az égbolt felhővel való borítottságának 

megfigyelése. 

Hőmérséklet mérése különféle helyeken és időpontokban, a kapott 

adatok elemzése. a napi középhőmérséklet és hőingás kiszámítása. 

 

A levegővel kapcsolatos kísérletek elvégzése tanári irányítással, 

egyénileg, ill. páros munkával. A kísérletek eredményének 

lejegyzése, lerajzolása egyénileg. Képek gyűjtése a levegő 

különböző tulajdonságainak bemutatására. 

 

Egyszerű kísérletek elvégzése egyénileg. 

Ábra- és szöveg elemzése, adatok gyűjtése egyéni és páros 

munkával. Az összegyűjtött adatok, képek, ábrák elemzése tanári 

irányítással.  

Tanári magyarázat, tanulói 

kísérletek, internetes 

animáció megkeresése és 

megfigyelése a Föld 

mozgásairól. Időmérő 

eszközök gyűjtése, az idő 

múlásának megfigyelése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

 

Miért váltakoznak az évszakok 

és a napszakok? 

 

Miért hosszabbak a nappalok 

nyáron, mint télen?  

 

Megfigyelés, mérés, 

összehasonlítás tanári 

irányítással. 

 

Kísérletek elvégzése tanári 

irányítással, ill. önállóan. A 

kísérletek eredményének 

megörökítése. 

Információkeresés a neten. 

 

Előzetes feladat otthoni 

kísérletezésre. A kísérlet 

eredményének 

megörökítése írásban vagy 

rajzban. 

Adatgyűjtés, elemzés, 

összehasonlítás, 

osztályozás tanári 

irányítással. 

Magyar nyelv: szövegértés 

 

Kísérletezés: információk 

gyűjtése, elemzése, 

összehasonlítása, 

következtetések levonása. 

 

Egészségvédelem: a napozás 

veszélyei, az egyes időjárási 

elemek veszélyei, a 

védekezés lehetőségei.  

 

Informatika: információk 

gyűjtése 

Informatika: az irányított 

keresés gyakorlása. 

 

Fizikai ismeretek: mérés, 

mérőeszközök, 

mértékegységek. 

 

Matematika: számítási 

feladatok (átlag- és 

különbségszámítás). 

Fogalmak egymáshoz való 

viszonya. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és algoritmusok. 

Összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés; 

különbségek, 

azonosságok 

megállapítása. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) saját 

szempont szerint, adott, 

illetve elkezdett 

Tankönyv és 

munkafüzet. 

Applikációs képek. 

Atlasz  

Falitérkép, 

földgömb, 

búgócsiga, 

űrfelvételek, napóra, 

különféle órák és 

naptárak. 

 

Hőmérők 

 

Pumpa, kémcsövek, 

üvegtálak, mécses, 

pohár, palack, víz. 

 

Fotók, filmrészlet 

csapadékformákról 

 

Időjárási térképek, 

tematikus térképek, 

hőmérők, 

szélerősség-mérő, 

csapadékmérő. 
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• Az Országos Meteorológiai 

Szolgálat jelenti 

 

Időjárási adatok gyűjtése, kiértékelése közösen és 

csoportmunkában. Időjárás-jelentések elemzése tanári irányítással. 

Időjárás-jelentés készítése páros, majd egyéni munkával. 

 

A csapadék és a szél keletkezésének leírása ábra vagy 

modellkísérlet alapján. 

 

A fizikai jelenségek (nyomásváltozás, hőmérsékletváltozás, 

halmazállapot változások) bemutatása a csapadék és a szél 

keletkezésében.  

 

Időjárás és a gazdasági élet közötti kapcsolat bizonyítása konkrét 

példák alapján. 

 

Időjárás-jelentés értelmezése, a várható időjárás megfogalmazása 

piktogram alapján. 

 

Az időjárási elemek észlelése, mérése. A mért adatok rögzítése, 

ábrázolása. 

Napi középhőmérséklet, napi és évi közepes hőingadozás 

számítása. 

A veszélyes időjárási helyzetekben való helyes viselkedés 

szabályainak összegyűjtése. 

Ábraelemzés, tematikus 

térképek olvasása közös, 

majd egyéni munkában. 

Hogyan állapítható meg éjszaka 

iránytű nélkül az északi irány? 

 

Miért látjuk másnak a csillagos 

égboltot a különböző 

évszakokban? 

 

Hogyan készül az időjárás-

jelentés? 

Hogyan keletkezik a szél és a 

csapadék? 

Hogyan védhetjük 

magunkat villámláskor, 

hóviharban, hőségben, 

szélviharban? 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Matematikai modellek 

(hierarchikus kapcsolatok 

ábrázolása). 
 

 

Fogalmak 

Topográfiai ismeretek: 

Föld, Nap, Hold, Világegyetem, égitest, bolygó, csillag, hold, napsugárzás, napi középhőmérséklet, napi hőingás, csapadék. 

Naprendszer, Nap, Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Hold. 
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Tematikai 

egység/fejlesztési cél 
Felszíni és felszín alatti vizek 

Órakeret 

8 óra 

6.évfolyamra:1 óra (Vizes Nemzeti Park) 

Előzetes tudás A víz előfordulása, szerepe a természetben. A víz tulajdonságai. Folyóvíz, állóvíz. Vízszennyezés. 

A tematikai egység céljai 

Környezetvédelem és a fenntartható fejlődés ismeretanyagának részeként a vizek védelme, jelentőségük megismerése az ember életében. Felelősségteljes viselkedésre 

nevelés a vízvédelemmel, a vízzel való takarékoskodással kapcsolatban. Felszíni és felszín alatti vízkészleteink nemzetgazdasági jelentőségének tudatosítása. 

Hazaszeretetre való nevelés. Magyarország vízrajzának megismerése során a szemléleti térképolvasás fejlesztése. A természet- és a társadalomföldrajzi folyamatok 

időléptéke közti különbségek érzékeltetésével az időbeli tájékozódás, az időfogalom fejlesztése. Érdeklődés felkeltése a természeti szépségek megismerése és befogadása 

iránt. 

Tartalmak 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. Pontok Tan-eszközök 

• Vízparti tanulmányi séta 

 

• Hazánk nagy folyói 

 

• Ahol a víz az úr – A folyók 

felszínformálása 

Árvizek kialakulásának oka, az ellene 

való védekezés formái. 

 

• A forrástól a torkolatig – Honnan 

érkezik a folyók vize? 

 

• Legnagyobb tavunk, a Balaton 

Állóvizek keletkezése, pusztulása. 

Legnagyobb tavunk: a Balaton 

(keletkezése, jellemzése). 

Felszíni vizek: hazánk legjelentősebb 

állóvizei, folyóvizei. A folyók útja a 

forrástól a torkolatig. Vízgyűjtő terület, 

vízválasztó, vízjárás, folyók  

felszínformálása. 

 

• Felszín alatti vizeink 

Információgyűjtés, tanulói kísérlet, megfigyelés, mérések 

elvégzése. 

 

Szöveg, dia, fotó, filmrészlet elemzése, irányított 

megfigyelés. Térképhasználat, a térképi jelrendszer 

ismeretének gyakorlása. Adatok gyűjtése, elemzése. 

 

Tájékozódás időben és térben – információgyűjtés, 

rendszerezés. Tanári magyarázat. Ábra-, folyamatábra 

elemzése közös munkával. 

 

Kísérlet elvégzése, következtetés levonása közösen. Ábrák, 

fényképek elemzése tanári irányítással. Térképi 

megfigyelések tanári irányítással, ill. önállóan. 

 

Tájékozódás, térképi megfigyelés, elemzés.  

A logikai gondolkodás fejlesztése szövegelemzéssel. 

Fényképek gyűjtése, album összeállítása önállóan vagy 

párban. 

 

Folyamatábrák elemzése tanári irányítással. Térképmunka 

önállóan és tanári irányítással. Információ gyűjtése, 

értékelése, elemzése önállóan és közös munkával.  

 

Tanulmányi séta, 

csoportmunka tanári 

irányítással. Rajz készítése 

egyénileg. 

 

Adatgyűjtés, képanyag 

gyűjtése önállóan, elemzés 

tanári irányítással. 

Tájékozódás a térkép 

segítségével önállóan és 

közös munkával.  

 

Információgyűjtés térképről, 

fotók, ábrák, tankönyvi 

szöveg segítségével tanári 

irányítással, ill. önállóan. 

Összehasonlító elemzések 

elvégzése tanári irányítással. 

Természetismeret: anyagfogalom, 

oldat, keverék. Sebesség 

megállapítása egyszerű 

eszközökkel. 

 

Életvitel: víz-szennyezés, tisztítás,  

vízvédelem. 

 

Magyar irodalom: verselemzés; 

irodalmi szöveg  tudományos 

elemzése. Népdalok szövegének 

elemzése. 

 

Informatika: irányított keresés az 

internet segítségével. 

Természetismeret, biológia: a 

vizes élőhelyek védelme, védett 

növények és állatok ismerete. 

Térkép, 

mérőszalag, 

kísérleti 

eszközök: 

üvegedé-nyek, 

tiszta homok, 

kavics, szűrő. 

Fényképe-

zőgép. 

 

Magyaror-szág 

és Európa 

domborzata 

fali-térképek. 

Film, fotók, 

ábrák. 
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Felszín alatti vizek: talajvíz, hévíz, 

ásványvíz, gyógyvíz jellemzői, 

jelentősége az ember életében, gazdasági 

életében. 

A belvizek kialakulásának okai és 

következményei, az ellene való 

védekezés formái. 

 

• Az életet adó víz – Vízellátás, 

vízgazdálkodás 

A folyók, tavak haszna, jelentősége. 

Vízszennyezés okai, következményei, 

megelőzésének lehetőségei. Vizek 

védelme. 

 

Víztisztítási eljárások. 

Ábraelemzés önállóan és tanári irányítással. Anyaggyűjtés és 

album összeállítása párban. Kommunikáció; beszámoló 

összeállítása, saját vélemény kifejtése. Kiselőadás tartása 

egyénileg vagy párban. 

 

Ismeretszerzés, anyaggyűjtés egyénileg vagy csoportban. 

Folyamatábrák elemzése tanári irányítással.  

Kritikai gondolkodás fejlesztése, érvek és ellenérvek gyűjtése 

csoportmunkában. 

Kommunikáció: beszámoló készítése, táblázat összeállítása 

párban vagy önállóan.  

Képek elemzése önálló vagy 

páros munkával megadott 

szempontok alapján. 

 

 

Folyamatábrák elemzése 

irányított megfigyeléssel. 

Információk gyűjtése, 

értékelése, következtetések 

levonása tanári irányítással. 

 

Térképi megfigyelés tanári 

irányítással. Folyamatábrák 

elemzése tanári irányítással. 

 

Ábraelemzés, 

szövegelemzés tanári 

irányítással. Anyaggyűjtés 

megadott szempontok 

alapján. Kiselőadás, táblázat 

készítése előzetes 

szempontok alapján. 

Fogalmak 

Topográfia 

Felszíni és felszín alatti vizek, talajvíz, belvíz, hévíz, gyógyvíz, ásványvíz, folyó- és állóvíz, főfolyó, mellékfolyó, vízgyűjtő terület, vízválasztó, vízjárás, vízszennyezés, 

vízvédelem, felszínformálás. 

Duna, Tisza, Balaton, Fertő tó, Velencei-tó, Szigetköz, Szentendrei-sziget, Csepel-sziget, Mohácsi-sziget  
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Tematikai 

egység/fejlesztési cél 
Hegyvidékek, dombvidékek 

Órakeret 

11 óra 

5. évfolyamon: 5 óra 

6. évfolyamon: 6 óra 

Előzetes tudás 
hegy, hegység, domb, dombság, völgy, medence. Víz, szél, hőmérséklet-változás hatásai a felszín formálásában. 

A tematikai egység céljai 

Az idő és a természet erőinek szerepe a Föld felszínének alakításában. A külső és belső erők egyensúlyának szerepe a földfelszín mai képének alakulásában.  Hazaszeretetre 

való nevelés, a hazai táj szépségének és értékeinek bemutatásával. A földrajzi tér megismerési módszereinek továbbfejlesztése, a szemléleti térképolvasás fejlesztése. 

Tartalmak 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, módszerek, 

munka- és szervezési formák 
Kapcs. Pontok Taneszközök 

• A hegységek születése 

Hazai hegységeink keletkezése, a belső 

erők szerepe a hegységképződésben: 

gyűrődés, vetődés, vulkánosság.  

 

• A mészkőhegységek születése 

(kiegészítő anyag) 

 

• Külső erők felszínformálása 

A külső felszínformáló erők: víz, szél, 

jég, hőmérsékletingadozás hatásai. A 

lepusztulás – szállítás – lerakódás – 

feltöltődés kapcsolata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kőzetek vizsgálata 

Kőzetek vizsgálata. Az andezit, bazalt, 

mészkő, homok, lösz, barnakőszén, 

Egyszerű modellkísérletek elvégzése önállóan, párban és 

osztályszinten. Képek, fényképek gyűjtése, tabló összeállítása 

önállóan vagy párban.  

Vulkáni működésről film elemzése, a kitörés egyes 

szakaszainak felismerése – a szakszavak használatának 

gyakorlása. Bazalt, andezit megfigyelése. Térképmunka 

egyénileg és osztályszinten. 

 

Mészkő megfigyelése nagyítóval. Kísérlet elvégzése párban. 

A folyamatábrák elemzése a tankönyv szövege segítségével. 

Az ábrákon megismert formakincs felismerése fotókon - 

verseny. Térképhasználat gyakorlása osztályszinten és 

önállóan.  

 

Tanulói kísérletek elvégzése párban vagy osztályszinten, 

tankönyvi szöveg alapján. A kísérletek megörökítése rajzban 

egyéni munkával. 

Ábra- és fényképelemzés, összehasonlítás, azonosságok és 

különbségek felismerése tanári irányítással. A mészkő 

vizsgálata egyénileg, irányított megfigyeléssel. 

Kőzetek vizsgálata párban és csoportmunkával, a munkafüzet 

feladatai alapján. Tanulói kísérletek elvégzése. 

Példák keresése a kőzetek tulajdonságai és 

felhasználhatóságuk között.   

 

 

Kísérletek végzése egyénileg vagy 

párban. Kísérlet megfigyelése 

osztályszinten. Szemelvények 

válogatása, elemzése. Információ, 

fényképek, filmek keresése az 

interneten. 

 

Mészkő irányított megfigyelése 

nagyítóval. 

Folyamatábrák elemzése a 

tankönyv szövege segítségével, 

tanári irányítással. Felszínformák 

felismerése ábrákon, s 

beazonosításuk fényképeken – 

verseny osztályszinten. 

 

Kísérletek elvégzése, eredmények 

megörökítése. Elemzés, 

összehasonlítás, következtetések 

levonása szóban és írásban. 

Kőzetvizsgálat. 

 

Természetismeret: az 

anyag tulajdonságai, 

halmazállapot-

változások. 

Internet: irányított 

keresés 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés – 

a szöveg és a 

folyamatábra közötti 

tartalmi megfelelés 

felismerése, a szövegben 

elszórt információk 

azonosítása, 

összekapcsolása az ábra 

információjával. 

 

Matematika: 

osztályozás, 

összehasonlítás, 

elemzés, a fogalmak 

egymáshoz való 

viszonya. 

Technika: anyagok 

megmunkálása 

Kristálycukor, 

edény, víz. 

Magyarország 

domborzata 

falitérkép 

Fényképek, 

andezit, bazalt. 

 

Mészkő, nagyító, 

fényképek 

 

Mészkövek 

nagyítók, 

terepasztal, 

öntözőkanna, 

homok, 

hajszárító, 

fényképek 

 

Kőzetek, 

nagyítók, 

kalapács, ecetsav. 

 

Talajminták, 

üvegek, nagyító 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Gyűrődés, vetődés, rög, lépcsős felszín, beszakadt árok, vulkán, kráter, kürtő, magma, magmakamra, láva, vulkáni hamu, andezit, bazalt, mészkő, belső erő, külső 

erő, bauxit, lignit.  

Gyökérgümő, pillangós virág. 

Topográfiai ismeretek Dunántúli domb- és hegyvidék, Dunántúli-középhegység, Északi-középhegység, Nyugat-magyarországi peremvidék 

 

 

  

feketekőszén jellegzetes tulajdonságai, 

felhasználásuk. 

 

• A talaj 

A talaj szerkezete, képződése, 

szennyeződése és pusztulása.  

A talaj fő alkotóelemei (kőzettörmelék, 

humusz levegő, víz,).  

A talaj védelme. 

A mezőgazdaság hatása a környezetre: 

talajpusztulás, környezetszennyezés. 

 

• Hegyvidékek, dombvidékek 

haszonnövényei (Hazai tájak élővilága 

fejezetben) 

Termesztett növényei: lucerna, repce 

testfelépítése, termesztése, felhasználása.  

 

A növénytermesztés, állattenyésztés és az 

élelmiszeripar kapcsolata. 

A talajminták vizsgálata önállóan vagy párban a tankönyv és 

a munkafüzet feladatainak irányításával. A tankönyvi ábrák 

elemzése tanári irányítással. Tankönyvi szemelvény elemzése 

önálló munkával. 

  

 

 

Andezit, bazalt, tufák, mészkő, 

márvány, barna-és feketekőszén 

vizsgálata, tulajdonságaik 

megállapítása, összehasonlítása. 

 

 

Kísérlet elvégzése tanári 

irányítással, a tankönyv és 

munkafüzet feladatai alapján. 

Ábraelemzés tanári irányítással. 

Szövegelemzés, szövegértési 

feladat megoldása 

önállóan. 

 

Természetismeret, 

biológia: a talaj szerepe 

az élővilágban 
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Tematikai 

egység/fejlesztési cél 
A természet és a társadalom kölcsönhatásai 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Természeti erőforrás, mezőgazdaság, ipar, környezetszennyezés, energiahordozó, életközösség, természeti erőforrások és a társadalmi gazdasági folyamatok 

összefüggése, tájjellemzés és az élőlények bemutatásának algoritmusa. 

A tematikai egység céljai 

A természeti erőforrások és felhasználásuk a gazdaságban. A természeti környezet és a társadalom fejlettségének összefüggései. A gazdasági szerkezet változása. 

Hazaszeretetre való nevelés. Globális és lokális problémák összefüggéseinek felismertetése. A helyi környezeti problémák felismerése, a problémák okai és 

következményei. A helyi környezet védelme. Kötődés kialakítása a lakóhelyhez, a lakóhelyi közösséghez. 

A rendszerszemlélet és gondolkodás fejlesztése a természeti erőforrások társadalmi-gazdasági felhasználása során bekövetkezett változások vizsgálatával, a globális 

problémák helyi vetületeinek felismerésével. Aktív állampolgárságra nevelés a helyi környezeti problémák okainak és következményeinek felismerésén alapuló, a 

környezet védelméért való aktív együttműködésre való késztetéssel.  

A hazához, a szűkebb pátriához való kötődés erősítése a lakóhelyi táj természeti és gazdasági-társadalmi környezetének megismerésével.  

Az embernek a természetben elfoglalt sajátos helyzetének és ezzel kapcsolatos felelősségének megértése a természetes és mesterséges életközösség különbségeinek 

megismerésével, a városi környezetben élő állatoknak az emberre gyakorolt hatásainak megismerésével.  

Anyag- és energiatakarékos szemlélet formálása, tudatos vásárlási szokások megalapozása, az egyéni felelősség tudatosítása. 
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Tartalmak 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, módszerek, 

munka- és szervezési formák 
Kapcs. Pontok Tan-eszközök 

• A gazdaság szerkezete 

Gazdasági ágazatok: mezőgazdaság, ipar, 

szolgáltatás. A gazdaság természeti 

feltételei.  

 

• Tanya, falu, város 

Településtípusok: tanya, falu, 

városjellemző képe, társadalmi, 

gazdasági szerepe. Élet a városban. A 

gazdasági ágazatok együttműködése. 

Hálózatok szerepe a lakosság ellátásában 

(víz-, energiaellátó rendszer, közlekedési 

hálózat). 

 

• Ismerjük meg lakóhelyünket! 

A lakóhelyi táj természetföldrajzi és 

gazdasági-társadalmi jellemzői. 

 

 

• Állatok a városban: egér, patkány, 

csótányok, galambok 

A város mesterséges életközösségének, 

sajátos állatvilága: házi egér 

vándorpatkány, csótány, feketerigó, 

galamb, elszaporodásuk feltételei és 

következményeik 

A betegséget terjesztő állatok elleni 

védekezés formái. 

 

• Budapest 

Hazánk fővárosa, Budapest: földrajzi 

helyzete, gazdasági, kulturális 

jelentősége. 

Kommunikáció, információk gyűjtése önálló munkával, 

tanári irányítással. Saját vélemény kialakítása a szükségletek 

kielégítése kapcsán. Különböző termékek gyűjtése és 

osztályozása páros munkában. Tablókészítés 

csoportmunkával. 

Szöveges és képi információk gyűjtése önálló és páros 

munkával. Térképmunka egyénileg és tanári irányítással. 

Különböző térképek használatának gyakorlása közös 

munkával és egyénileg. 

Kommunikáció: vita az osztályban, érvek és ellenérvek 

gyűjtése, előadása. 

Kritikai észrevételek megfogalmazása önállóan. 

 

 

 

Önálló, páros és csoportmunkában anyaggyűjtés, osztályozás, 

tablókészítés, térképrajzolás.  

Kommunikáció: riportkészítés, családi történetek gyűjtése, 

idegenvezetés.  

 

A városi élőhely nyújtotta előnyök és hátrányok elemzése az 

állatok alkalmazkodásának vizsgálata során. 

 

Példák gyűjtése betegségeket terjesztő városi fajokra (például 

parlagi galamb, vándorpatkány, róka) és az ezekkel 

kapcsolatos problémákra. A megoldási módok közös 

értékelése. 

 

A szelektív hulladékgyűjtés szabályainak megismerése és 

gyakorolása az iskolában. 

 

 

A főváros látnivalóinak bemutatása önálló ismeretszerzéssel 

és feldolgozással. 

Szövegek gyűjtése a 

történelemkönyvből, 

mesekönyvekből. Elemzés, 

osztályozás. Családtörténet 

kutatása egyénileg. Termelés, 

gazdálkodás, fogyasztás 

fogalmának megismertetése, 

kialakítása irányított 

kommunikációval. 

 

Irányított megfigyelés, 

gyűjtőmunka előzetes 

szempontok alapján. Vita 

rendezése. Térképolvasás. 

Tematikus térképek 

használatának gyakorlása. 

 

A tananyag feldolgozása a 

tankönyv és a munkafüzet 

feladatai segítségével, tanári 

irányítással. Faliújság, tabló. 

album készítése.  

Történelem: őskor, ókor 

emberének élete. 

Mesék, történetek elemzése. 

 

Technika, életvitel: 

nyersanyag, termék, 

közlekedés, energia- és 

vízellátás 

 

 

 

Történelem: helytörténet, 

szájhagyomány, népművészet 

Természetvédelem. 

 

Informatika: információ-

gyűjtés 

Tankönyv, 

munkafüzet 

Applikációs 

képek 

Atlasz és 

falitérkép 

Képek, 

különböző 

mezőgazdaság

i és ipari 

termékek 

 

Magyar-

ország 

térképei, 

légifotók, 

fényképek, 

helyi térkép, 

fényképek, 

termékek 

Fogalmak 
Szelektív hulladékgyűjtés, tanya, falu, város, termelés, fogyasztás, nyersanyag, késztermék. 
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6. évfolyam 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 
Az erdő életközössége 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Életközösség, lombhullató, örökzöld, porzós és termős virág, megporzás, telepes test, állatok csoportjai különböző tulajdonságaik alapján, összetett gyomor, kérődző 

állat, állandó madár, gerinctelen állatok egyedfejlődési típusai, élőlények bemutatásának algoritmusa, a környezet- szervezet- életmód és szervek felépítése-működése 

közötti összefüggés. 

A tematikai egység céljai 

A rendszerszemlélet fejlesztése, a rendszerfogalom mélyítése az erdő életközösségének, az élőlények szerveződésének, sokoldalú kapcsolatrendszerének ökológiai 

szemléletű vizsgálatával. 

A környezeti tényezők és az életközösségek szerkezete közötti összefüggés feltárása és magyarázata a hazai erdők példáján. 

Egészséges életmódra nevelés a természetjárás iránti igény felkeltésével, a természeti környezet védelmét szolgáló magatartás- és viselkedéskultúra fejlesztése. 

A környezet-szervezet-életmód, a szervek felépítése-működése közötti oksági összefüggések feltárása, bizonyítása az életközösség élőlényeinek megismerése során. 

Az emberi tevékenységnek a természetes életközösségére gyakorolt hatásainak elemzése; az erdőpusztulás okainak és következményeinek megismerése. 

Aktív természetvédelemre ösztönzés. 

Tartalmak 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, módszerek, 

munka- és szervezési formák 
Kapcs. Pontok Tan-eszközök 

• Az erdő: szintek stb. 

• A cserjék: gyepűrózsa 

• A lombos erdők: kocsánytalan tölgy, 

gyertyán, bükk, 

• Fenyvesek: erdei fenyő, gyapjaslepke 

• Aljnövényzet: erdei pajzsika, nagy 

seprűmoha 

• Gombák: erdőszéli csiperke és a 

gyilkos galóca 

 

Hazai erdőségek földrajzi helye, 

kialakulása, gyakori erdőtípusainak 

jellemzői.  

Az erdő mint életközösség.  

Az erdő szintjei, a környezeti tényezők 

függőleges irányú változásai. 

Az erdőszintek legjellemzőbb 

növényeinek (kocsánytalan tölgy, 

gyertyán, bükk, erdei fenyő, gyepűrózsa, 

erdei pajzsika, nagy seprűmoha) 

környezeti igényei, faji jellemzői, 

A természetjárás viselkedési szabályainak 

megfogalmazása. 

 

Hazai erdők életközösségének ökológiai szemléletű 

jellemzése. 

 

A növények környezeti igénye és előfordulása közti 

oksági összefüggések bemutatása konkrét példákon 

keresztül. 

 

A tölgy-, bükk- és fenyőerdők összehasonlítása. 

Az élő és az élettelen környezeti tényezők szerepének 

bemutatása az erdők kialakulásában, előfordulásában 

és az erdők függőleges tagolódásában. 

 

A megismerési algoritmusok alkalmazása az állatok és 

a növények faji sajátosságainak bemutatásakor. 

 

A mohák, harasztok, nyitvatermők és zárvatermők 

összehasonlítása jellegzetes képviselőik példáján. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

 

Hogyan változik a hegyvidéki erdők 

képe a magasság emelkedésével? 

 

Milyen jelei vannak az élőlények 

egymás közötti versengésének az 

erdőben? 

 

Miért kedvelt táplálék a vadhús és az 

erdei gomba? 

A gombák gyűjtésének és 

fogyasztásának szabályai. 

 

 

 

 

 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Szövegértés – a szöveg egységei 

közötti tartalmi megfelelés 

felismerése; szövegben elszórt, 

explicite megfogalmazott 

információk azonosítása, 

összekapcsolása, rendezése; a 

szöveg elemei közötti ok-okozati, 

általános-egyes vagy kategória-

elem viszony magyarázata. 

Az erdő megjelenítése irodalmi 

alkotásokban. 

 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való viszonya. 

Rendszerezést segítő eszközök és 

algoritmusok.  

Tankönyv,mu

nkafüzet 

Applikációs 

képek 
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testfelépítése, hasznosítása, az 

életközösségben betöltött szerepe. 

Az erdőszéli csiperke és a gyilkos galóca 

faji sajátosságai. A (bazidiumos) gombák 

testfelépítése, táplálkozása, szaporodása. 

A gombák szerepe az életközösségekben, 

az egészséges táplálkozásban.  

A gombafogyasztás szabályai. 

 

Az erdő növényeinek különböző szempontú 

csoportosítása. 

 

A növények és gombák táplálkozása közötti 

különbségek magyarázata. 

Az ehető és mérgező gombapárok összehasonlítása. 

 

 

 

 

A vadállomány szabályozása és az élőhely védelme 

közötti kapcsolat megértése. 

 

 

 

 

A pókszabásúak, a rovarok, a lepkék és a bogarak 

összehasonlítása. 

 

 

Erdei táplálkozási láncok összeállítása.  

 

 

A kullancsfertőzés elleni védekezés alkalmazása 

természetjárás során 

 

Az orvoshoz fordulás eseteinek felismerése. 

 

Erdei életközösség megfigyelése terepen, vagy 

jellegzetes erdei növények, növényi részek vizsgálata, 

a tapasztalatok rögzítése. 

 

A környezetszennyezés, élőhelypusztulás 

következményeinek bemutatása konkrét példákon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kullancsok által terjesztett 

betegségek, jellemző tüneteik. A 

megelőzés és védekezés formái.  

 

 

Az erdőjárás magatartási szabályai. 

 

Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés; különbségek, 

azonosságok megállapítása. 

Osztályozás egy és egyszerre két 

(több) saját szempont szerint, 

adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert szempont 

szerint. 

Matematikai modellek 

(hierarchikus kapcsolatok 

ábrázolása). 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

állati eredetű táplálékok szerepe; 

a fa megmunkálása; a betegség 

tünetei. 

 
Informatika: információkeresés az 

interneten. 

• Nagyvadak: gímszarvas, 

• Emlősök: róka, vaddisznó 

• Madarak: nagy tarkaharkály, erdei 

fülesbagoly, széncinege 

• Ízeltlábúak - rovarok: erdei 

vöröshangya, szarvasbogár 

• Pókszabásúak: koronás keresztespók, 

közönséges kullancs 

 

Az erdő gerinctelen és gerinces állatainak 

(szarvasbogár, gyapjaslepke, erdei 

vöröshangya, koronás keresztespók, 

közönséges kullancs, széncinege, nagy 

tarkaharkály, gímszarvas, vaddisznó, 

erdei fülesbagoly, róka) külleme, teste, 

élete, szerepe az erdő életében. 

A kullancsok által terjesztett betegségek, 

az ellenük való védekezés. A 

kullancseltávolítás fontossága, 

módszerei. 

 

Táplálkozási láncok, táplálékhálózat. 

A vadgazdálkodás szerepe, jelentősége. 

Az erdő szociális, környezetvédő 

szerepe; veszélyeztetettsége. Az 

erdőjárás szabályai. 

Herman Ottó munkásságának 

jelentősége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Erdő, zárvatermő, nyitvatermő, haraszt, moha, virágtalan növény, gomba, spóra, barkavirágzat, makktermés, tűlevél, tobozvirágzat, cserje, pókszabású, rovar, bogár, 

lepke, csáprágó, pödörnyelv, kúszóláb. vésőcsőr. 
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Tematikai 

egység/fejlesztési cél 
Vizek, vízpartok élővilága 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 
A víz jelentősége a földi élet szempontjából; az állatok csoportosítása különböző szempontok szerint, az állatok jellemzésének szempontjai vízszennyezés forrásai, 

következményei. 

A tematikai egység céljai 

Az élő és élettelen környezeti tényezők sokoldalú kapcsolatrendszerének megismerése a vizek-vízpartok életközösségében. 

Az élőhely – szervezet – életmód összefüggéseinek magyarázata a víz-vízpart élőlényeinek vizsgálata során. 

A természetszeretet és természetvédelem iránti elkötelezettség elmélyítése az élővilág változatosságának, sokszínűségének. sérülékenységének tudatosításával. 

A természet jelzéseinek felismertetése, értelmezése, az okok és következmények elkülönítése az emberi tevékenységek és az élettelen környezet közötti 

kapcsolatrendszer elemzésével. 

A helyi környezeti problémák iránti érdeklődés felkeltése. A személyes felelősség tudatosítása a vízkészlet tisztaságának megőrzésében. A tanulók aktív cselekvésre 

ösztönzése a természet védelmében egyéni és közösségi szinten. 

Tartalmak 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, módszerek, 

munka- és szervezési formák 
Kapcs. Pontok Tan-eszközök 

• Ártéri erdők: vízparti fák 

 

• Mocsárrétek növényei 

 

• Vízpartok, sekély vizek növényei: 

nádas  

 

• Hínárnövények 

 

A vízi élőhely jellemző élettelen 

környezeti tényezői. 

Vízi-vízparti növénytársulások vízszintes 

tagozódása: lebegő, gyökerező hínár, 

nádas mocsárrétek, ártéri erdők 

jellegzetes növényeinek testfelépítése, 

életmódja jelentősége. 

 

Az életközösség veszélyeztetettségének 

okai, következményei: tápanyagdúsulás 

és a méreganyag koncentrálódása. 

A vízi és a szárazföldi élőhely környezeti tényezőinek 

összehasonlítása. 

 

A növények környezeti igényei és térbeli elrendeződése 

közötti összefüggés bemutatása egy konkrét vízi, vagy 

vízparti társulás példáján. 

 

A növényi szervek környezethez való alkalmazkodásának 

bemutatása konkrét példákon. 

 

A megismerési algoritmusok alkalmazása a lágy- és fásszárú 

növények leírása és a gerinces és a gerinctelen állatok 

bemutatása során. 

során. 

 

A vízparti növények környezetvédelmi és gazdasági 

jelentőségének bemutatása konkrét példákon. 

 

Egysejtű élőlények megfigyelése, összehasonlításuk.  

 

Az állatok különböző szempontú csoportosítása. 

 

A megismerési algoritmusok alkalmazása a lágy- és fásszárú 

növények leírása és a gerinces és a gerinctelen állatok 

bemutatása során. 

során. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

 

Meleg, nyári napokon olykor 

tömegesen pusztulnak a halak a 

Balatonban. Mi ennek az oka? 

 

 
Miért félnek az emberek a kígyóktól, 

békáktól? 

Mi a „kígyóing”? 

 

 
Mire mondják, hogy virágzik a Tisza? 

 

Mit tehetünk, hogy kevesebb szúnyog 

fejlődjön ki környezetünkben? 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegértés - a szöveg 

egységei közötti tartalmi 

megfelelés felismerése; 

szövegben elszórt, explicite 

megfogalmazott 

információk azonosítása, 

összekapcsolása, rendezése; 

a szöveg elemei közötti ok-

okozati, általános-egyes 

vagy kategória-elem viszony 

magyarázata. 

 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: fűzfavesszőből, 

nádból készült tárgyak a 

környezetünkben. 

 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való viszonya. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és algoritmusok. 

Tankönyv, 

munkafüzet 

Applikációs 

képek 

• Vizek egysejtűi: zöld szemes ostoros, 

papucsállatka, baktériumok testfelépítése, 

életmódja. 

 

• Halak: ponty, leső harcsa 
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• Vizek, vízpartok gerinces állatai: 
kecskebéka, vízisikló 

 

• Vizek, vízpartok madarai: tőkés réce, 

barna réti héja, fehér gólya 

 

• Ízeltlábúak a vízben és a vízparton: 
kecskerák, szúnyogok, szitakötők, 

(tiszavirág) 

 

• Gerinctelen állatok: tavi kagyló, orvosi 

pióca, 

 

A vízi-vízparti életközösség jellemző 

gerinctelen és gerinces állatai: tavi 

kagyló, orvosi pióca, kecskerák, 

szúnyogok, szitakötők, (tiszavirág) ponty, 

leső harcsa, kecskebéka, vízisikló, tőkés 

réce, barna réti héja, fehér gólya külleme, 

teste, élete, jelentősége az 

életközösségben, az ember életében, 

védettségük. 

 

Kölcsönhatások az életközösségben: 

táplálkozási láncok, táplálékhálózatok. 

Az életközösség veszélyeztetettségének 

okai, következményei: tápanyagdúsulás 

és a méreganyag koncentrálódása. 

 

Az életközösség védelme. 

 

A vízi élethez való alkalmazkodás példákkal történő 

illusztrálása. 

 

Táplálkozási láncok összeállítása a megismert fajokból. 

 

Az emberi tevékenység hatásainak elemzése, a 

környezetszennyezés és az ember egészsége közötti 

összefüggés felismerése. 

 

Az állatok egyedszáma, veszélyeztetettsége és védettsége 

közötti összefüggés elemzése. 

 

Terepgyakorlat: egy vízi-vízparti életközösség megfigyelése. 

Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés; 

különbségek, azonosságok 

megállapítása. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) saját 

szempont szerint, adott, 

illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 
Hierarchikus kapcsolatok 

ábrázolása. 

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

Egysejtű, sejtszervecske, baktérium, moszat, telepes test, gyöktörzs, kétlaki növény, hínárnövényzet, gerinctelen, gyűrűsféreg, puhatestű, kagyló, ízeltlábú, rovar, rák, 

gerinces, hal, kopoltyú, úszóláb, lemezes csőr, gázlóláb, tépőcsőr, markoló láb, lágyhéjú tojás, átalakulásos fejlődés, átváltozás, átalakulás nélküli fejlődés, költöző madár, 

téli álom, változó testhőmérséklet. 
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Tematikai 

egy/fejlesztési cél 
Kölcsönhatások és energia vizsgálata 

Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás Kölcsönhatások felismerése a hang, a fény és a hő terjedésével kapcsolatban. Napenergia, látható fény. Hőmérséklet. Energiaforrások, energiafajták.  

A tematikai egység 

céljai 

A mindennapi környezetben előforduló kölcsönhatások felismerése, jellemzése, bizonyítása kísérletek elvégzésével. A kölcsönhatásokat kísérő energiaváltozások 

során az energia-megmaradás elvének elfogadása. Környezettudatos, energiatakarékos szemléletmód megalapozása. A tanultaknak a hétköznapi életben 

tapasztalható jelenségek, változások során való felismerésére, alkalmazására való képesség fejlesztése. 

Tartalmak Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. Pontok Tan-eszközök 

• A hővezetés 

 

• Hőáramlás, hősugárzás 

 

• Melegítés, hűtés 

 

 

 

• Mágnesség 

A mágneses kölcsönhatás: vonzás, 

taszítás. 

 

 

 

 

• Elektrosztatikai jelenségek 

Az elektromos kölcsönhatás: vonzás, 

taszítás. Az elektromos energia 

felhasználása, szerepe a mindennapi 

életben. 

 

 

 

• Mozgás, mozgásállapot-változás 

 

 

Laboratóriumi kísérletezés, megfigyelés, a tapasztalatok 

írásbeli rögzítése, összehasonlítása.  

Példák gyűjtése a melegítés és a hűtés szerepére a 

hétköznapi életben. 

Példák gyűjtése arra vonatkozóan, hogy miért fontos a 

Nap a földi élet szempontjából (fény- és hőforrás). 

 

Állandó mágnesek kölcsönhatásának vizsgálata.  

Mágnesek és nem mágnesezhető anyagok 

kölcsönhatásának vizsgálata.  

A mágneses kölcsönhatások megfigyelése. Vonzás és 

taszítás jelenségének kísérlettel való igazolása. 

 

Fémek és szigetelők elektrosztatikus kölcsönhatásának 

vizsgálata.  

Testek elektromos állapotának létrehozása dörzsöléssel, 

elektromos állapotban lévő és semleges testek 

kölcsönhatásainak vizsgálata. 

A villám keletkezésének elemi értelmezése a tapasztalatok 

alapján.  

 

Hely- és helyzetváltoztatás megkülönböztetése, példák 

keresése, csoportosítása megadott és saját szempontok 

alapján. 

 

Tanulók megfigyelési és 

lényeg kiemelési, szóbeli 

kifejező  képességének 

fejlesztése. Páros és csoport 

munkák. Adatok, kiegészítő 

ismeretek gyűjtése az 

internetről. Önálló, otthoni 

kísérletek végzése.  

Matematika: táblázat és 

grafikon készítés és 

olvasás 

Hőterjedés kísérleti 

vizsgálatához készült 

tanuló- és tanári 

kísérleti eszközök. 

Mágnesek, vaspor, üveg 

és műanyag rudak. 

Borszeszégő, háromláb, 

laborhőmérő, 

üvegpoharak.  
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• Gravitáció 

 

 

 

 

• Energia 

A háztartásban használt 

energiahordozók jellemzése, 

felhasználásuk. 

Az energiatakarékosság. 

Az élő szervezetek energiája. 

Annak magyarázata, hogy a déli féltekén miért nem esnek 

le az emberek a Földről, pedig „fejjel lefelé állnak”. 

Testek esésének megfigyelése.  

 

Az energiahordozók csoportosítása különböző 

szempontok alapján. 

A mindennapi életből hozott példákon keresztül az 

energiafajták és az energiaátalakulások csoportosítása. 

 

Példák a megújuló és a nem megújuló energiaforrások 

felhasználására.  

 

Az ember táplálkozása, mozgási szokásai és testsúlya 

közötti kapcsolat felismerése. 

Kulcsfogalmak/Fogalmak Hőmérséklet, mozgás, mozgásállapot-változás, mágnes, vonzás, taszítás, hővezetés, hőáramlás, hősugárzás, hőszigetelés, gravitációs kölcsönhatás, 

energiagazdálkodás, energiatakarékosság, energiamegmaradás.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Tájékozódás a valóságban és a térképen 
Órakeret 10 óra   

6.évfolyamra: 5 óra 

Előzetes tudás Iránytű, alaprajz, fővilágtájak, térképvázlat, térkép. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A térbeli tájékozódás fejlesztése valós környezetben, térképen és földgömbön. A földrajzi tér hierarchikus kapcsolatainak felismertetése. Átfogó kép 

kialakítása Magyarország világban elfoglalt helyéről. 

A valóság és a térképi ábrázolás összefüggéseinek megláttatása, a térképi ábrázolásmód korlátainak belátása. 

A különböző térképek jelrendszerének megismerése, értelmezése, felhasználása az információszerzés folyamatában. 

Az elemi térképolvasás lépéseinek alkalmazása, a szemléleti térképolvasás megalapozása. 

Tartalmak 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, módszerek, 

munka- és szervezési formák 
Kapcs. Pontok Tan-eszközök 

• Bolygónk térségei: földrészek és óceánok.  

 

 

 

 

• Helymeghatározás: földrajzi fokhálózat. 

 

 

 

• Európa helyzete, határai. Hazánk helye 

Európában. 

Tájékozódás a földgömbön és a térképen. 

Földrészek, óceánok felismerése 

különböző méretarányú és 

ábrázolásmódú térképeken. 

 

A nevezetes szélességi körök felismerése 

a térképen. 

Földrajzi helymeghatározás különböző 

tartalmú térképeken. 

 

Európa és Magyarország tényleges és 

viszonylagos földrajzi fekvésének 

megfogalmazása. 

Gyűjtőmunka egyénileg és 

csoportban. 

Iránytű használatának 

gyakorlása egyéni és 

csoportmunkában.  

Irányított térképolvasás 

 

Csoportmunka, páros munka 

Beszámoló, kiselőadás, 

térképvázlat készítése. 
Internet használata 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: földrajzi 

felfedezések. 

 

Matematika: Térbeli mérési 

adatok felhasználása 

számításokban. Becslés. Nagyítás, 

kicsinyítés. Mérés, 

mértékegységek használata. 

Koordináta-rendszer, aránypár. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Szövegértés 

 

Informatika: keresés az interneten, 

alkalmazások használata. 

Tankönyv, 

munkafüzet 

Földgömb, 

térképek 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Földrajzi fokhálózat, keresőhálózat, turistajelzés. 

Topográfiai ismeretek 
Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria. 

Baktérítő, Ráktérítő, Déli-sark, déli-sarkkör, Egyenlítő, Északi-sark, északi-sarkkör, kezdő hosszúsági kör. 

Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger, Földközi-tenger, Afrika, Amerika, Európa, Ázsia, Ausztrália, Antarktika, Közép-Európa. 

 

A Föld és a Világegyetem Órakeret  11 óra 
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Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

5. évfolyam: 7 óra  

6. évfolyam: 4 óra   

Előzetes tudás A Nap látszólagos napi járása, a Nap mint energiaforrás, időjárás, hőmérséklet, csapadék, szél. 

A tematikai egység céljai 

A térbeli tájékozódás, a térfogalom fejlesztése átfogó kép kialakításával a Naprendszer felépítéséről, Földünknek a világegyetemben elfoglalt helyéről.  

A rendszerszemlélet fejlesztése a Nap, a Föld és a Hold mozgásai, a közöttük levő kölcsönhatások és következményeik vizsgálata során. 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a természeti környezet jelenségeinek – a Hold fényváltozásainak, a napszakok, évszakok és az éghajlati övezetek kialakulásának – 

magyarázata, a légköri alapfolyamatok közötti oksági összefüggések feltárása során. Természeti törvények felismerése, alkalmazása a hétköznapi jelenségek 

értelmezésekor. 

Különböző típusú információforrások használatának gyakoroltatása éghajlati diagramok, tematikus térképek révén. 

A klímaváltozás és az emberi tevékenység közötti összefüggés felismerése, a személyes felelősség tudatosítása. 

A tudományos megismeréshez kötődő történeti szemlélet formálása. 

Tartalmak 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, módszerek, 

munka- és szervezési formák 
Kapcs. Pontok Tan-eszközök 

• Éghajlati övezetek: trópusi 

 

• Éghajlati övezetek:  

mérsékelt 

 

• Éghajlati övezetek: hideg 

 

•  Az éghajlatot módosító tényezők 

Az éghajlati övezetek összehasonlítása. 

 

A Föld gömbalakja, a napsugarak hajlásszöge 

és az éghajlati övezetek közötti összefüggés 

felismerése. 

Éghajlat-módosító tényezők felismerése a 

példákban. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

 

Miért van a sarkvidékeken hideg, a 

trópusokon meleg? 

Matematika: Fogalmak egymáshoz 

való viszonya. 

Rendszerezést segítő eszközök és 

algoritmusok. 

Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés; különbségek, 

azonosságok megállapítása. 

Tankönyv 

munkafüzet 

Applikációs 

képek. 

Atlasz  

Falitérkép, 

földgömb 

 



Cecei Általános Iskola                                                                               Pedagógiai program 

 

287 
 

 

 

  

 

Föld gömbhéjas szerkezete. 

Éghajlati övezetek. 

 

Éghajlat-módosító tényezők: földrajzi 

szélesség, óceántól való távolság, 

domborzat. 

 

Magyarország éghajlata: száraz és 

nedves kontinentális éghajlat. 

Éghajlat jellemzési algoritmusának 

megismerése és használata. 

Éghajlati diagramok és éghajlati térképek 

információtartalmának leolvasása, az adatok 

értékelése. 

 

A légkör általános felmelegedésének helyi és 

globális következményeinek felismerése 

példákban. 

 

Osztályozás egy és egyszerre két 

(több) saját szempont szerint, adott, 

illetve elkezdett válogatásban 

felismert szempont szerint. 

Matematikai modellek (hierarchikus 

kapcsolatok ábrázolása). 
 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegértés - a szöveg egységei 

közötti tartalmi megfelelés 

felismerése; szövegben elszórt, 

explicite megfogalmazott információk 

azonosítása, összekapcsolása, 

rendezése; a szöveg elemei közötti 

ok-okozati, általános-egyes vagy 

kategória-elem viszony magyarázata. 
 

Informatika: információkeresés az 

interneten. 

Tankönyv 

munkafüzet 

Applikációs 

képek 

 

Atlasz, 

földgömb 

Fogalmak 
Évszak, gömbhéjas szerkezet, éghajlati övezet, éghajlat, időjárás, napi és évi középhőmérséklet, napi hőingadozás, évi közepes hőingadozás, csapadék, szél 
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Tematikai 

egység/fejlesztési cél 
Alföldi tájakon 

Órakeret 

10 óra 

6. évfolyamon: 4 óra 

Előzetes tudás 
Síkság, alföld, élőhely, életközösség, madár, emlős, ízeltlábú, rovar, táplálkozási lánc, táplálkozási hálózat, környezetszennyezés, környezet – szervezet – életmód 

összegfüggései, élőlények bemutatásának algoritmusa, tájékozódás a térképen, diagramok, tematikus térképek értelmezése. 

A tematikai egység céljai 

Átfogó kép kialakítása alföldi tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, természeti-társadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti állapotáról. 

A természeti, társadalmi-gazdasági értékek megismerésén keresztül a hazához való kötődés erősítése, a nemzettudat fejlesztése. 

Az alföldek keletkezésének vizsgálata során a folyamatok sorrendjének, időléptékének érzékeltetése. 

A szemléleti térképolvasás elemi készségeinek fejlesztése. 

A környezetre kifejtett egyéni és társadalmi hatások és a belőlük adódó problémák felismertetése, megoldási módok keresése. 

Tartalmak 

 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és szervezési 

formák 

Kapcs. Pontok Tan-eszközök 

• Az Alföld 

 

• A Kisalföld 

 

• Élet az alföldeken 

Hazai alföldjeink keletkezése. 

 

A Kisalföld és az Alföld tájai, természeti 

adottságai. 

 

Alföldek hasznosítása, szerepük a 

lakosság élelmiszerellátásában. 

A növénytermesztés, állattenyésztés és az 

élelmiszeripar összefüggései. 

 

 

• Nemzeti Parkok 

 

A Kiskunsági vagy a Hortobágyi 

Nemzeti Park természeti értékei. 

A Kisalföld, a Kiskunság és a Nagykunság természeti 

adottságainak összehasonlítása.  

 

A tájjellemzés algoritmusának megismerése, gyakorlása a 

megismert tájak bemutatása során. 

 

Információk leolvasása különböző diagramokról, tematikus 

térképekről.  

 

A természeti és a kultúrtáj összehasonlítása. A gazdasági 

tevékenység életközösségre gyakorolt hatásának bemutatása 

példákon. 

 

 

 

 

 

Egy választott nemzeti park természeti értékeinek, vagy ősi 

magyar háziállatok bemutatása önálló kutatómunka alapján. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

 

Hogyan alakultak ki hazánk 

alföldjei az egykori tenger helyén? 

 

Mi a futóhomok? 

 

Melyik hungarikum köthető az 

Alföldhöz? 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Szövegértés - a szöveg 

egységei közötti tartalmi 

megfelelés felismerése. 

Szövegben elszórt, explicite 

megfogalmazott információk 

azonosítása, 

összekapcsolása, rendezése; 

a szöveg elemi közötti ok-

okozati, általános-egyes 

vagy kategória-elem viszony 

magyarázata. 

Alföld megjelenítése 

irodalmi alkotásokban.  

 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való viszonya. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és algoritmusok 

ismerete. 

Természet-

védelmi 

területek, 

nemzeti parkok 

térképe, képei 
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Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés; 

különbségek, azonosságok 

megállapítása. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) saját 

szempont szerint, adott, 

illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Matematikai modellek 

(hierarchikus kapcsolatok 

ábrázolása). 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Síkság, alföld, feltöltődés, természeti erőforrás, fűféle, koronagyökér, takarólevél nélküli virág, fészek-, kalász-, torzsavirágzat, szemtermés, kifejlés, kétéltű, hüllő, 

rágcsáló. 

Topográfiai ismeretek 
Alföld, Kisalföld, Duna-Tisza-köze, Tiszántúl, Mezőföld, Kiskunság, Nagykunság, Hortobágy, Szeged, Kecskemét, Debrecen, Győr. 
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Tematikai 

egység/fejlesztési cél 
Hegyvidékek, dombvidékek 

Órakeret 11 óra 

6. évfolyam: 6 óra 

Előzetes tudás 

Jellegzetes felszíni formák (síkság, alföld, dombság, hegység, völgy, medence), a folyók felszínformálása, kőzetek (homok, lösz,) és ásványkincsek (barnaszén, 

feketekőszén, kőolaj, földgáz), környezetszennyezés, talajpusztulás. A növény jellegzetes szervei, fő típusaik, egynyári, kétnyári, évelő növény. Természeti erőforrások 

– társadalmi, gazdasági folyamatok összefüggései, éghajlati diagramok, éghajlati térképek értelmezése. 

A tematikai egység céljai 

Az egyensúly és stabilitás fogalmának mélyítése a külső és belső erők egyensúlyának a földfelszín mai képének kialakításában való szerepének megismerésével. 

A természeti erőforrások és a társadalmi-gazdasági folyamatok összefüggéseinek bizonyítása, következtetések levonása. A logikai térképolvasás megalapozása. 

A hazaszeretet elmélyítése hazai tájaink szépségeinek és értékeinek bemutatásával. 

A földrajzi tér megismerési módszereinek továbbfejlesztése. Az információgyűjtés és feldolgozás fejlesztése a térképek, diagramok, adatsorok használatában való 

jártasság és a szemléleti térképolvasás készségeinek fejlesztésével. 

A földfelszín kialakulása és az ember termelő tevékenysége során végzett tájátalakítás időléptéke közötti különbség érzékeltetése. Az emberi tevékenység által okozott 

károk és a megelőzés lehetőségeinek megismerése, a személyes felelősségérzet erősítése. 

Tartalmak 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. Pontok Tan-eszközök 

• Északi-középhegység 

 

• Dunántúli-középhegység 

 

• Nyugat-magyarországi peremvidék 

Az Északi-középhegység és a Dunántúli-

középhegység természeti adottságai, 

tájai. 

Élet a hegyvidékeken: A természeti 

erőforrások és az általuk nyújtott 

lehetőségek.  

Az erdő gazdasági jelentősége, napsütötte 

déli lejtők – szőlőtermesztés – borászat, 

ásványkincsek és ipari felhasználásuk. 

 

 

 

 

 

 

 

• Dunántúli-domb- és hegyvidék 

Az Északi-középhegység és a Dunántúli-középhegység 

megadott szempontok szerinti összehasonlítása. 

 

Az alföldek és a hegyvidékek éghajlatának összehasonlítása, 

a különbségek okainak bemutatása az éghajlati diagramok, 

tematikus térképek elemzésével. 

 

A mészkő- és vulkanikus hegységek vízrajza közti 

különbségek indoklása. 

A természetes növénytakaró övezetes változásának 

magyarázata. 

 

Természeti erőforrások és a társadalmi-gazdasági kapcsolatok 

bemutatása konkrét példák alapján. 

 

Az emberi tevékenység kárt okozó hatásainak bizonyítása 

konkrét példákon keresztül. 

 

Az ország nyugati tájai éghajlatának összehasonlítása az 

Alfölddel éghajlati térképek, diagramok felhasználásával. Az 

eltérés indoklása. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

 

Hogyan keletkeztek a 

hegységek? 

Hogyan működnek a vulkánok? 

Mire használják a bazaltot és a 

mészkövet?  

 

Mi az oka annak, hogy a 

Bükkben csak a hegy lábánál 

találunk forrásokat? 

 

A biodízel mint energiaforrás. 

Használatának előnyei és 

hátrányai. 

 
Mi az oka annak, hogy a 

Bükkben csak a hegy lábánál 

találunk forrásokat? 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegértés – a szöveg 

egységei közötti tartalmi 

megfelelés felismerése; 

szövegben elszórt, explicite 

megfogalmazott információk 

azonosítása, összekapcsolása, 

rendezése; a szöveg elemi 

közötti ok-okozati, általános-

egyes vagy kategória-elem 

viszony magyarázata. 

 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való viszonya. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és algoritmusok 

ismerete. 

Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés; 

Tankönyv, 

munkafüzet 

Atlasz 

Kőzet- és 

ásványgyűjtem

ény 
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A dunántúli domb- és hegyvidék, 

Nyugat-magyarországi peremvidék 

természeti adottságai, tájai. 

Élet a dombvidéken. Természeti 

erőforrások. 

 

• A tájak gazdasági élete 

Az ember gazdasági tevékenységének 

következményei. A táj arculatának 

változása. 

A növénytermesztés, állattenyésztés és az 

élelmiszeripar kapcsolata. 

A mezőgazdaság hatása a környezetre: 

talajpusztulás, környezetszennyezés. 

 

• Nemzeti parkok 

Bükki Nemzeti Park természeti értékei. 

A víz felszínformáló szerepének bemutatása a dombvidék 

felszínének formálásában. 

Példák az ásványkincsek és az ipar összefüggéseire. 

 

 

 

 

A mezőgazdasági környezetszennyezés formáinak és 

hatásainak bemutatása konkrét példákon. 

 

A biodízel mint energiaforrás. 

Használatának előnyei és 

hátrányai. 

 

különbségek, azonosságok 

megállapítása. 

Osztályozás egy és egyszerre 

két (több) saját szempont 

szerint, adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Matematikai modellek 

(hierarchikus kapcsolatok 

ábrázolása). 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: anyagok 

megmunkálása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Gyűrődés, vetődés, rög, lépcsős felszín, beszakadt árok, vulkán, kráter, kürtő, magma, magmakamra, láva, vulkáni hamu, andezit, bazalt, mészkő, belső erő, külső 

erő, bauxit, lignit.  

Topográfiai ismeretek 
Dunántúli domb- és hegyvidék, Dunántúli-középhegység, Északi-középhegység, Nyugat-magyarországi peremvidék, Bakony, Vértes, Dunazug-hegység, Börzsöny, 

Cserhát, Mátra, Bükk, Zempléni-hegység, Aggteleki-karszt, Kékes, Alpokalja, Zalai-dombság, Somogyi-dombság, Tolnai-hegyhát, Mecsek, Miskolc, Veszprém, 

Pécs. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 
Az ember szervezete és egészsége 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Testrész, életjelenség, csont, izom, táplálkozás, érzékszerv, érzékelés, betegség, egészség, életszakasz. 

A tematikai egység céljai 

Az emberi test felépítésével és működésével kapcsolatos meglévő ismereteik rendszerezése. Az egészséget veszélyeztető tényezők 

felismerése, az egészséges életvitel szokásrendszerének formálása.  
Az ember személyes felelősségének tudatosítása egészségének megőrzésében, sorsának, életpályájának alakításában. 

A környezet – szervezet – életmód – egészségi állapot közötti összefüggés feltárása, a higiénés kultúra fejlesztése. 

A betegségek megelőzésének, az időbeni orvoshoz fordulás jelentőségének tudatosítása. 

A reális énkép, önismeret fejlesztése, az alapvető emberi értékek, erkölcsi normák elfogadása, a velük való azonosulás. 

Az egészségvédelemmel kapcsolatos információk iránti érdeklődés felkeltése, megfelelő szintű jártasság kialakítása az információk feldolgozásában, értelmezésében. 

A fogyatékkal élő emberek elfogadása, segítése. 
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Tartalmak 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. Pontok Tan-eszközök 

• Az emberi test 

Testkép, testalkat, testtájak. Az emberi test 

méretének, arányainak változásai az egyedfejlődés 

során. 

 

• A bőr 

• A mozgás 

A mozgás szervrendszere. A vázrendszer és az 

izomzat fő jellemzői. A mozgás-szervrendszer 

felépítése és működése közötti kapcsolat. A 

kamaszkori elváltozások okai, következményei, 

megelőzésük lehetőségei. 

 

• A táplálkozás 

 

• Egészséges táplálkozás 

Az egészséges táplálkozás alapelvei. A táplálék 

mennyisége és minősége. Az étkezések száma, 

aránya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A légzés 

• A keringés 

• A kiválasztás 

A táplálkozás, a légzés, a kiválasztás és a keringés 

legfontosabb szervei. Kapcsolatok az anyagcsere 

életjenségei, szervrendszerei között. 

Káros szenvedélyek. Az alkohol, a dohányzás, 

kábítószerek hatásai az ember szervezetére, 

személyiségére. 

A testarányok és méretek összehasonlítása a 

különböző életszakaszokban.  

A divat és a média szerepének tudatosulása a 

testkép kialakításában. 

A külső megjelenés összetevőinek, jelentésének és 

hatásainak felismerése. 

 

 

 

 

 

 

 

Táplálékpiramis összeállítása.  

Táplálkozási szokások, étrendek elemzése, 

javaslatok megfogalmazása. 

A túlsúlyosság és a kóros soványság veszélyeinek 

bemutatása.  

Adatok elemzése a 10–12 éves fiatalok egészségi 

állapotáról (túlsúly, alultápláltság, tartáshibák, 

lúdtalp, stb.) az okok elemzése következtetések 

levonása. 

 

A mozgás és a fizikai, szellemi teljesítőképesség 

összefüggéseinek bizonyítása példákon. 

 

A táplálkozás, a légzés és a mozgás közti 

kapcsolatok bemutatása konkrét példákon. 

 

Egyszerű kísérletek a mozgás, a pulzus, illetve a 

légzésszám közötti kapcsolatra. Az adatok rögzítése 

és értelmezése. 

 

 

 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

 

Helyes és helytelen testtartás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Szövegértés – a szöveg 

egységei közötti tartalmi 

megfelelés felismerése; 

szövegben elszórt, explicite 

megfogalmazott információk 

azonosítása, összekapcsolása, 

rendezése; a szöveg elemei 

közötti ok-okozati, általános-

egyes vagy kategória-elem 

viszony magyarázata. 

Család, baráti kapcsolatok 

ábrázolása az irodalomban. 

 

Informatika: 

információkeresés, 

adatgyűjtés és 

-értelmezés. 

 

Vizuális kultúra: az emberi 

test ábrázolása, a szép test 

fogalma a különböző 

korokban. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: elsősegélynyújtás; 

betegjogok, egészségügyi 

ellátás. 

Tankönyv, 

munkafüzet 

Applikációs 

képek 

Csontváz  

Emberi torzó 

Faliképek  
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Az érzékszervek védelmét biztosító szabályok és 

szokások megismerése, alkalmazása. 

 

 

Nemi szervek működésének serdülőkori változásai, 

a testalkat és a lelki tulajdonságok 

összefüggéseinek elemzése. 

 

Férfi és női szerepek megkülönböztetése, fiúk és 

lányok jellemző tulajdonságainak összehasonlítása, 

kapcsolatba hozása a nemi szerepekkel. 

A kamaszkori változások jeleinek és okainak 

összegyűjtése. 

 

 

 

Az egyes életszakaszok legfontosabb jellemzőinek 

bemutatása.  

 

A kommunikáció jelentőségének bizonyítása 

különböző szituációkban. 

 

A konfliktusok okainak és következményeinek 

elemzése, a feloldás formáinak megismerése. 

 

Az eredményes gyógyulás és az időbeni orvoshoz 

fordulás összefüggéseinek belátása. 

A környezet és az ember egészsége közötti 

kapcsolat felismerése 

 

Veszélyhelyzetek, kockázatok azonosítása 

különböző szituációkban. 

 

A viselkedés és a balesetek közötti oksági 

összefüggések vizsgálata. 

Az ájult beteg ellátása. A sebellátás, 

vérzéscsillapítás gyakorlata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi a serdülőkori változások 

oka? 

Mi a különbség a fiúk és a 

lányok nemi működése között? 

 

Miért gyakoriak a konfliktusok 

a serdülők életében? Hogyan 

oldhatók fel? 

 

Fiatalkori bűnözés adatai. 

 

Hogyan befolyásolják a 

barátok, a család a fiatal életét? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Érzékszervek 

Az érzékszervek szerepe. A látó és hallószerv károsító 

hatásai. megelőzésük módja.  

 

• A férfi és női nemi szervek 

A férfi és a női nemi szervek felépítése és működése.  

A nemi szervek egészsége, személyi higiéniája. 

 

• Serdülés 

Serdülőkori változások. A két nem testi és lelki 

tulajdonságainak különbségei. 

A serdülő személyiségének jellemző vonásai. 

Az önismeret és az önfejlesztés eszközei. 

 

 

• Egyedfejlődés szakaszai – család  

A családi és a társas kapcsolatok jelentősége. 

Az egyedfejlődés szakaszai. Méhen belüli és méhen 

kívüli fejlődés.  

A családi és a társas kapcsolatok jelentősége. 

Az ember értelmi képességének, érzelmi 

intelligenciájának alapvonásai 

 

 

 

•  Egészség, betegség 

Gyermekbalesetek – elsősegélynyújtás 

Fertőzés, betegség, járvány. A leggyakoribb fertőző 

betegségek tünetei és megelőzésük módjai. 

Lázcsillapítás és diéta. Orvosi ellátással kapcsolatos 

ismeretek. 

 

Veszélyforrások és megelőzésük lehetőségei a 

háztartásban, közlekedésben, sportolás közben. 

 

Elsősegélynyújtás elemi ismeretei. 

Környezet és az ember egészsége.  

 

• Szenvedélybetegségek 
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Káros szenvedélyek. Az alkohol, a dohányzás, 

kábítószerek hatásai az ember szervezetére, 

személyiségére. 

Az önismeret és az önfejlesztés eszközei. Viselkedési 

normák, szabályok jelentősége az ember életében 

A személyes felelősség, a család és a környezet 

szerepének bemutatása (irodalmi példák) a 

függőségek megelőzésében. 

 

A kipróbálás és a függőség összefüggéseinek 

megértése. 

 

Mit jelent a függőség és 

melyek a tünetei? 

 

Milyen hatást fejt ki a serdülő 

szervezetére a cigaretta, az 

alkohol és a kábítószer? 

Fogalmak 
Csont, izom, ízület, mozgásszervi elváltozás, tápcsatorna, emésztés, felszívódás, tápanyag, normál testsúly, túlsúly, alultápláltság, légzés, tüdő, vér, szív, kiválasztás, 

vese, petefészek, here, nemi hormon, ivarsejt, magömlés, menstruáció, nőies, férfias jelleg, érzékszerv, egészség, betegség, fertőzés, járvány. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus végén 

A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai változásokat felismerni, jellemezni. Értelmezze a jelenségeket az energiaváltozás 

szempontjából  

Ismerje az emberi szervezet felépítését, működését, serdülőkori változásait és okait. Tudatosuljanak az egészséget veszélyeztető hatások, alapozódjon meg 

az egészséges életvitel szokásrendszere. 

Formálódjon reális énképe, értse a családi és a társas kapcsolatok jelentőségét, élete irányításában kapjon döntő szerepet az erkölcsi értékrendnek való 

megfelelés. Legyen embertársaival empatikus és segítőkész. 

Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európában. 

Alakuljon ki átfogó kép hazai tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, természeti-társadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti 

állapotukról. Legyen képe a közöttük levő kölcsönhatásokról. 

Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit, termesztett növényeit, a házban és ház körül élő állatait. Értse az élő és élettelen környezeti tényezők 

kölcsönhatását. Ismerje fel a környezet-szervezet-életmód, valamint a szervek felépítése és működése közötti összefüggéseket. 

Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző tartalmú térképek jelrendszerét, használja fel az információszerzés folyamatában. 

Erősödjön a természet és a haza iránti szeretete. Törekedjen a természeti és társadalmi értékek védelmére. 

Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység környezeti hatásait. Anyag- és energiatakarékos életvitelével, tudatos vásárlási 

szokásaival önmaga is járuljon hozzá a fenntartható fejlődéshez.  

Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önállóan, illetve. csoportban biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzíteni, 

következtetéséket levonni. 

Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerése iránt. Az internet és a könyvtár segítségével legyen képes tudása bővítésére. Legyenek saját 

ismeretszerzési, ismeretfeldolgozási módszerei.  
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Helyi tantervi ajánlás 
az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.08.1, 4. melléklet 4.2.08.1 és 5. melléklet 5.2.12.1 változatához 

Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára ’A’, 1,5-1,5 órás változat 
 

Kiadói bevezető 
 Az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) rendelete a biológia tárgyhoz háromféle kerettantervet közöl, A és B változatban: az általános 

iskola 5-8., a gimnáziumok 7-12, és a gimnáziumok 5-12. évfolyamára készített változatot. E három iskolatípushoz készített kétféle, A és B-vel 

jelzett kerettantervek tartalma megegyezik (az A és B változat természetesen eltér). Kiadónk a jövőben várhatóan mindkét féle kerettantervnek 

megfelelő tankönyvcsaládot ki fog adni.   

Kerettantervi megfelelés 
Jelen helyi tanterv-ajánlás az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 
2. melléklet 2.2.08.1 Biológia 7-8.  

4. melléklet 4.2.08.1 Biológia 7-10. (a 7-8. évfolyam anyagait tartalmazza) 

5. melléklet 5.2.12.1 Biológia 7-10. (a 7-8. évfolyam anyagait tartalmazza) alapján készült.  

A kerettantervi óraelosztástól eltérően ezen ajánlásunkat heti 1,5 órához igazítottuk mindkét évfolyamon, mely heti 2 órára is feldúsítható, ha 
a helyi sajátosságok lehetőséget adnak erre.    
A helyi tantervi ajánlás a kerettanterv által biztosított 10 %-os szabad órakeret kitöltésére is javaslatot ad. 
A szaktanári döntésen alapuló felhasználásra javasolt órakeretet az alábbiakra fordíthatjuk: 

 elsősorban a tananyag gyakorlására, ismétlésére, 

 a tananyag mélyítésére, 

 nagyon tehetséges, érdeklődő osztályok esetén új anyag feldolgozására, 

 összefoglalásra, ellenőrzésre. 

A kerettantervek tananyagelosztása központilag két évfolyamra, azaz 7-8. évfolyamra történt, ezért az elsődleges tennivaló a tankönyvek 

átdolgozásánál a két évfolyam közötti megfelelő tananyagelosztás, a kötelező és a szabadon felhasználható óraszámok figyelembevételével.  

A tankönyvek kiválasztásának elvei 
A megfelelő tankönyvek kiválasztásánál az alábbi szempontokat tartjuk kiemelten fontosnak: 

 Tartalmi szempontból feleljen meg a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott tartalmi és fejlesztési irányelveknek. 

 A tudományos pontosság párosuljon az életkori sajátosságoknak megfelelő megfogalmazással és az ismeretek jól érthető, értelmezhető 

megfogalmazásával. Az ismereteket rendszerezetten, logikailag összekapcsolható módon közvetítse. 

 Legyen alkalmas arra, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését a tantárgy iránt. (Megfelelő minőségű és tartalmú képanyag; didaktikus ábrák; 

érdekességek bemutatása; továbbgondolkozásra, búvárkodásra alkalmas feladatok stb.). Szemléletmódjával közvetítse a természeti és a 

kulturális értékek felismerésének és megőrzésének fontosságát, és ösztönözzön a felelős környezeti magatartásra. 

 A tankönyv tananyag-elrendezése, szerkezete tegye lehetővé a differenciált tanórai és tanórán kívüli munka megszervezését.   
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 Adjon segítséget az egyes témakörökben elsajátított ismeretek rendszerezésében. Tartalmazzon az ismeretek elsajátítását ellenőrző, illetve 

az ismeretek alkalmazását igénylő, a természettudományos kompetenciák elmélyítését segítő feladatokat. 

Célok, feladatok 
A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő 

természettel foglalkozik, amelynek része a társadalomban élő, tanuló ember is. A kerettantervben szereplő biológia tantárgy témakörei, és azok 

feldolgozási módjai a NAT azon törekvésére építenek, amely szerint a természettudományokban való alapvető jártasság nemcsak az orvosok, 

mezőgazdászok, környezetvédők, biológusok és a szaktudósok, hanem minden ember számára fontos. A biológia tanulása által a diákok nemcsak 

az élő természet szépségét és változatosságát, de saját szervezetük működését is megismerik, miközben egyre jobban megértik a természeti 

törvényszerűségeket, a jelenségek hátterében zajló folyamatokat és a közöttük lévő összefüggéseket. 

Az általános iskolai biológia az alsó tagozatos környezetismeret, illetve az 5–6. évfolyamon tanult természetismeret tantárgy folytatása, de 

azoktól eltérően már csak az élők világával foglalkozik. A tantárgy tanulásának fontos feladata a természetről és az emberről, a kettő kapcsolatáról 

való szemlélet formálása, a diákok egészséges életmódjának és környezettudatos magatartásának alakítása. 

A célok megvalósításához elengedhetetlen, hogy a tanulók aktívan részt vegyenek az ismeretszerzés folyamatában. Ehhez megfelelő 

motiváció, tanulási környezet és az (inter)aktív tanulási formákat támogató tanulásszervezés szükséges, amelynek során folyamatosan fejlődik a 

természettudományos gondolkodáshoz nélkülözhetetlen megfigyelőképesség, a könyvtári és más információforrások használata, az információk 

rögzítésének és felidézésének képessége. Ennek során alakul a diákok egyéni tanulási stílusa és együttműködési képessége, megtanulnak másokkal 

együttműködni és csoportban tanulni. 

A 7–8. évfolyamon a diákoknak az élővilág és az élőlények iránti szeretetére és kíváncsiságára építve – a fiatalabb korra jellemző – 

közvetlen megfigyelésen és tapasztalatszerzésen alapuló, többnyire leíró jellegű tudásépítés mellett egyre erőteljesebben jelenik meg az absztrakt 

gondolkodás fejlesztése. A természet szépségére, az élővilág „érdekes dolgaira” történő rácsodálkozás a kíváncsiság kielégítése és fenntartása 

mellett azokat a pozitív érzelmeket mozgósítja, melyek motiváló hatása a tanulás fáradtságosabb szakaszain is átsegíti a tanulót. 

A tananyag a természet leíró megismeréséből kiindulva fokozatosan halad a jelenségek hátterében lévő általános természeti törvények 

felismerése, a természetben lévő kölcsönhatások megismerése és megértése felé. A Föld nagy tájai zonális életközösségeinek megismerése során, 

e biomok jellegzetes élőlényeinek megismerése által világossá válnak a fajok elképesztő sokfélesége mögött rejlő alapvető törvényszerűségek: a 

testfelépítésnek és a működésnek, illetve az állati viselkedésnek a környezeti feltételekhez való alkalmazkodása. Példák sorozatán keresztül derül 

fény az életközösségek felépülésének törvényszerűségeire, és a fajok közötti kapcsolatok különböző típusainak megismerésére. Sor kerül a fajok 

sokféleségében való rendszerezés szükségszerűségének belátására és a tudományos rendszerezés alapjainak a megismerésére. 

Az egyedekből álló szerveződés, valamint az egyedek jellemzésének és működési sajátosságainak a megismerését az egyed alatti 

szerveződési szintek megismerése követi: a struktúra és a funkció közötti kapcsolat megvalósulása a sejtekben és a szövetekben, a növényi és az 

emberi szervekben, szervrendszerekben. 

A környezettudatosság és a fenntarthatóság tantárgyakon átívelő nevelési feladat, amely karakteresen kötődik a természettudományos 

tárgyakhoz és a biológiához. Megvalósítása leginkább az életközösséggel és az emberrel foglakozó tematikus egységeknél valósítható meg.  

A tudományos megismerés során nemcsak a „mi van a természetben?”, hanem „miért éppen úgy van?” kérdésre is keressük a választ. Több 

témakör tartalma ad lehetőséget arra, hogy a tanulók tervezett megfigyeléseket, kísérleteket, méréseket végezzenek, és tapasztalataikról 
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feljegyzéseket készítsenek. A balesetmentes kísérletezés fegyelemre szoktat, miközben fejleszti a megfigyelés és az elemzés képességét. Az önálló 

tanulás megvalósítását segítik a gyűjtőmunkára épülő, prezentációval is kísért kiselőadások és projektek, melyek információhordozók 

alkalmazására és természettudományi témájú ismeretterjesztő források keresésére, követésére, értelmezésére épülnek. A tudomány gyakorlati 

alkalmazásának felelősségét az egészség, a természeti erőforrások és a környezeti rendszerek állapotának kontextusában helyezzük el. 

Az ember megismerése és egészsége fejlesztési feladataihoz kapcsolódó tartalmaknak és tevékenységeknek meghatározó szerepük van a 

kamaszok reális önismeretének alakításában. Nevelési feladataink súlypontjai a testi-lelki egészségre, a családi életre nevelésre, az önismeret és a 

társas kultúra fejlesztésére és a fenntarthatóságra koncentrálnak. Szándékainknak azonban van erkölcsi–állampolgári vetülete is, azaz az önmaga 

cselekedeteiért és azok következményeiért viselt felelősség tudatával rendelkező személyiség alakítása.  
 

A tanulók értékelése 
A tanítás-tanulás folyamatát a fejlesztő értékelés segíti, amely támogatja a tanulónak a tanulás folyamatában való aktív részvételét, segíti a reális 

önismeret alakulását és az önálló tanulási stratégiák kiépítését. 

A tanulói teljesítmény értékelésére sokféle lehetőség és mód kínálkozik: 

 Az alapfogalmak és összefüggések megértésének ellenőrzése rövid írásos, illetve szóbeli felelet, frontális foglalkozás formájában.  

 A nagyobb témaegységek feldolgozását követően az elsajátított ismeretek és képességek szintjének ellenőrzése írásbeli feladatlap 

segítségével. 

 Egyéb tanulói tevékenységek értékelése: tanórai tevékenység; szerepvállalás a csoportmunka során; terepi munka, megfigyelések 

elvégzése és a tapasztalatok értelmezése, illetve egyszerű jegyzőkönyv készítése; gyűjtőmunka és az összegyűjtött információk különböző 

formában történő feldolgozása (írásbeli vagy szóbeli beszámoló, tabló, rajz stb.).  

 Egy-egy kiválasztott témához kapcsolódó rövid szóbeli vagy írásbeli beszámoló, leírás, rajz készítése.  

 Tanári irányítással, csoportmunkában vagy egyénileg végzett egyszerű projektmunka. 

 

 

A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények és tárgyi feltételek 
A tanterv alkalmazásához elegendő az alapfokú oktatásra vonatkozó törvényi feltételek teljesítése. A tanterv minél sikeresebb alkalmazásához 

emellett javasoljuk a környezetei neveléshez kapcsolódó szakmai továbbképzésen való részvételt. 

A tantárgy oktatásához szükséges eszközök az iskolában már meglévő tanári és tanulói demonstrációs eszközök, lehetőség szerint 

szaktanterem és iskolai könyvtár a 11/1994. MKM rendeletnek megfelelően. A témakörök feldolgozásánál ezért csak a speciális taneszköz igényt 

jelezzük. Néhány téma esetében szükséges a közvetlen tapasztalás, kísérletezés, tevékenykedtetés, az ehhez szükséges tárgyi és anyagi feltételek 

megteremtése a munkaközösség feladata. 
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Helyi tantervi ajánlásunk 

 
Biológia - egészségtan 7. évfolyamra jutó órakeret elosztása 

Tanévi óraszám: 54 óra (36 tanítási hétre számolva), Heti óraszám: 1,5 óra (félévenkénti váltással, heti 1, ill. heti 2 óra) 

( Első félév: 18 óra, második félév: 36 óra) 

Tematikai egység Órakeret a 

kerettanterv 

szerint 

Helyi tantervi + óra Összesen 

Az élőlények változatossága I. 

Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben 

10 óra    + 1  11 

Az élőlények változatossága II. 

Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz 

12 óra     + 1  13 

Az élőlények változatossága III. 

Az élővilág alkalmazkodása a hideghez, és a Világtenger övezeteihez 

10 óra     + 1  11 

Rendszer az élővilág sokféleségében 10óra     + 2 12 

Részekből egész 6 óra              +1 7 

összesen 48 óra   + 6 óra a szabadon 

felhasználható keretből 

54 óra   

Megjegyzés: A Részekből egész tematikai egység óraszámát megbontottuk, 6 órát használtunk fel hetedikben az órakeretből (A + 1 óra a hetedikes szabadon felhasználhatóból, 

az év végi összefoglalásra). Ebből a témakörből 5 óra kerül a nyolcadikba. 

 

 

Biológia - egészségtan 8. évfolyamra jutó órakeret elosztása 

Tanévi óraszám: 54 óra (36 tanítási hétre számolva), Heti óraszám: 1,5 óra (félévenkénti váltással, heti 1, ill. heti 2 óra) 

( Első félév: 18 óra, második félév: 36 óra) 

Tematikai egység Órakeret a kerettanterv szerint Helyi tantervi + óra Összesen 

Részekből egész 5 óra +1 6 

Szépség, erő egészség 10 óra + 1 11 
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A szervezet anyag- és energiaforgalma 13 óra      + 1   14 

A belső környezet állandóságának biztosítása 11 óra       + 1  12 

A fogamzástól az elmúlásig 10 óra        + 1 11 

összesen        49 óra + 5 óra a szabadon 

felhasználható keretből 

54 óra 

Megjegyzés: A Részekből egész tematikai egység előírt órakeretéből 6 órát a hetedik osztályos anyaghoz csoportosítottunk. 
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7.évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az élőlények változatossága I. 

Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben 

Órakeret  

11 óra 

Előzetes tudás Az éghajlat elemei, talaj (humusz), éghajlati övezetek, a környezeti tényezők hatása az élőlényekre, táplálkozási lánc, a víz 

körforgása a természetben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerszemlélet fejlesztése az élővilág és a környezet kapcsolatának, az életközösségek szerkezetének, időbeni változásának 

elemzése során.   

Az életközösségek belső kapcsolatainak megértése a fajok közötti kölcsönhatások típusain keresztül. 

Az életközösségek veszélyeztetettségének felismerése, a lokális környezetszennyezés globális következményeinek feltárása. 

Tartalmak Fejlesztési követelmények/Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. 

pontok 

Tan-

eszközök 

1.Ismétlés: Éghajlati övek a Földön, 

éghajlatot alakító és módosító 

tényezők 

A forró éghajlati öv jellegzetes biomjainak jellemzése 

(területi elhelyezkedés, kialakulásuk okai, főbb növény- 

és állattani jellemzői). 

Az élőhelyek pusztulásának, azon belül az 

elsivatagosodásnak az okai és következményei. Példák a 

növények környezethez való alkalmazkodására 

(szárazságtűrő, fénykedvelő, árnyéktűrő). 

Példák a víz fontosságára. 

A magas hőmérséklet mellett a csapadék 

mennyiségéhez, illetve eloszlásához való 

alkalmazkodási stratégiák (testfelépítés, életmód, 

élőhely és viselkedés) bemutatása néhány jellegzetes 

forró éghajlati növény és állat példáján keresztül. 

Az élővilággal kapcsolatos térbeli és időbeli mintázatok 

magyarázata a forró éghajlati öv biomjaiban. 

A kedvezőtlen környezet és a túlélési stratégiákban 

megnyilvánuló alkalmazkodás  

felismerése.  

 Földrajz: A Föld 

gömb alakja és a 

földrajzi 

övezetesség, a 

forró éghajlati öv. 

Tájékozódás 

térképen. 

 

Matematika: 

modellezés; 

összefüggések 

megjelenítése.  

 

Kémia: a víz 

szerkezete és 

jellegzetes 

tulajdonságai. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: A 

Tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz, 

internet 2.A trópusi esőerdők 

3.Az esőerdők állatai 

4.A szavannák 

5.A szavannák állatai 

6.A sivatagok 

7.A sivatagok állatai 

8.A mediterrán területek élővilága 

9.A trópusi és szubtrópusi tájak 

termesztett növényei 

10.Az élőhelyek pusztulásának, az 

elsivatagosodásnak okai és 

következményei 

11.Összefoglalás: A trópusi és 

szubtrópusi területek élővilága (+) 
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Táplálkozási lánc összeállítása a forró éghajlati öv 

biomjainak jellegzetes élőlényeiből. 

A trópusokról származó gyümölcsökkel és fűszerekkel 

kapcsolatos  fogyasztási szokások elemzése; 

kapcsolatuk a környezetszennyezéssel. 

Projektmunka lehetősége: a forró éghajlati övben 

megvalósuló emberi tevékenység (az ültetvényes 

gazdálkodás, a fakitermelés, a vándorló-égető 

földművelés, a vándorló állattenyésztés, túllegeltetés, az 

emlősállatok túlzott vadászata, a gyors 

népességgyarapodás) hatása a természeti folyamatokra; 

cselekvési lehetőségek felmérése. 

Az elsivatagosodás megakadályozásának lehetőségei. 

tengeren túli 

kereskedelem 

jelentősége 

(Kolumbusz 

Kristóf) 

Fogalmak 
Környezeti tényező, életfeltétel, tűrőképesség, környezethez való alkalmazkodás; trópusi esőerdő, erdős és füves szavanna, trópusi 

sivatag, elsivatagosodás; versengés, együttélés, táplálkozási lánc; gerinces, hüllő, madár, emlős. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az élőlények változatossága II. 

Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz 

Órakeret  

13 óra 

Előzetes tudás A környezeti tényezők hatása az élőlényekre, az éghajlat elemei és módosító hatásai, éghajlati övezetek, táplálkozási lánc.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Életközösségek felépítésének és belső kapcsolatrendszerének megismerése megfigyelések és más információforrások alapján. 

Az élőlények alkalmazkodásának bizonyítása a testfelépítés, életmód, élőhely és viselkedés kapcsolatának elemzésével.  

Az emberi szükségletek kielégítésének környezeti következményei, veszélyei feltárása során a globális problémákról való 

gondolkodás összekapcsolása a lokális, környezettudatos cselekvéssel. 

Tartalmak Fejlesztési követelmények/Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcs. pontok 
Tan-

eszközök 

12.A mérsékelt éghajlati övezet környezeti 

jellemzői 
A környezeti tényezők és az élővilág kapcsolatának 

bemutatása a méréskelt övi biomok néhány 

jellegzetes élőlényének példáján.  

A környezeti tényezők élővilágra tett hatásának 

értelmezése a mérsékelt övi (mediterrán, 

kontinentális, tajga, magashegységi övezetek, déli és 

északi lejtők) fás társulások összehasonlításával. 

A megismert állatok és növények jellemzése 

(testfelépítés, életmód, szaporodás) csoportosítása 

különböző szempontok szerint. 

Példák az állatok közötti kölcsönhatásokra a 

jellegzetes hazai életközösségekben.  

A lakóhely közelében jellegzetes természetes és 

mesterséges életközösségek összehasonlítása. 

Az ember és a természet sokféle kapcsolatának 

elemzése csoportmunkában:  

– A természetes élőhelyek pusztulásának okai (pl. 

savas eső, fakitermelés, az emlősállatok túlzott 

vadászata, felszántás, legeltetés, turizmus) és 

veszélyei; a fenntartás lehetőségei. 

 Földrajz: Éghajlati 

övezetek, 

függőleges földrajzi 

övezetesség. 

Időjárási jelenségek, 

a földfelszín és az 

időjárás kapcsolata, 

légköri és tengeri 

áramlatok (Golf-

áramlat, 

szélrendszerek). 

Csapadékfajták. 

 

Vizuális kultúra: 

formakarakterek, 

formaarányok. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Szövegértés - a 

szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés 

felismerése; a 

Tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz, 

internet 
13.A lomberdők 

14.A lomberdők állatai 

15.A füves puszták 

16.A füves puszták állatai 

17.Észak-amerikai prériken, dél-amerikai 

pampákon 

18.A tajgák növényei 

19.A tajgák állatai 

20.A magas hegységek környezeti 

jellemzői, függőleges övezetesség 

21.A magas hegységben élő állatok  

22.A tundrák élővilága 

23.Természetes és mesterséges 

életközösségek összehasonlítása 

24.Összefoglalás: lomberdők, puszták, 

tajgák, tundrák élővilága (+) 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az élőlények változatossága III. 

Az élővilág alkalmazkodása a hideghez, és a világtenger övezeteihez 

Órakeret  

11 óra 

Előzetes tudás Éghajlati övezetek, vizek– vízpartok élővilága; környezeti tényezők, életfeltételek, a fajok közötti kölcsönhatások típusai 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élővilág sokféleségének, mint értéknek felismerése. 

Az életközösség anyag- és energiaáramlása és az egyensúlyi állapot közötti összefüggés megértése. 

A Föld globális problémáinak összegzése, a fenntarthatóságot támogató életvitel, illetve az egyéni és közösségi cselekvés 

megalapozása. 

A tudomány és a technika a társadalomban és a gazdaság fejlődésében játszott szerepének bemutatása konkrét példák alapján. 

A kutató és mérnöki munka jelentőségét felismerő és értékelő attitűd megalapozása.  

– Aktuális környezetszennyezési probléma 

vizsgálata. 

– Az invazív növények és állatok betelepítésének 

következményei. 

– Gyógy- és allergén növények megismerése. 

Gyógynövények felhasználásának, az allergén 

növények ellen való védekezés formáinak 

ismerete és jelentőségének felismerése 

A lakókörnyezet közelében lévő életközösség 

megfigyelése: a levegő-, a víz- és a talajszennyezés 

forrásainak, a szennyező anyagok típusainak és 

konkrét példáinak megismerése, vizsgálata. 

Lehetséges projektmunka: helyi környezeti probléma 

felismerése, a védelemre vonatkozó javaslat 

kidolgozása. 

szöveg elemei 

közötti ok-okozati, 

általános-egyes 

vagy kategória-elem 

viszony 

magyarázata. 

Petőfi: Az Alföld. 

 

Matematika: 

Algoritmus 

követése, 

értelmezése, 

készítése. Változó 

helyzetek 

megfigyelése; a 

változás kiemelése 

(analízis). Adatok 

gyűjtése, rendezése, 

ábrázolása. 

Fogalmak 
Tundra, plankton, egysejtű, moszat, szivacs, csalánozó, gerinces, hal, madár, emlős; környezeti tényező, tűrőképesség, táplálkozási 

hálózat, fenntartható fejlődés. 
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Tartalmak Fejlesztési követelmények/Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok 
Tan-

eszközök 

25.A sarkvidékek  
Az extrém környezeti feltételekhez (magas és alacsony 

hőmérséklet, szárazság) való alkalmazkodás 

eredményeként kialakuló testfelépítés és életmód 

összehasonlítása a hideg és a trópusi övben élő 

élőlények példáin.  

Önálló kutatómunka: a világtengerek szennyezésével 

kapcsolatos problémák  

A megismert élőlények csoportosítása különböző 

szempontok szerint.  

Táplálkozási lánc és táplálékpiramis összeállítása a 

tengeri élőlényekből. 

Példák a fajok közötti kölcsönhatásokra a tengeri 

életközösségekben. 

Kutatómunka: nemzetközi törekvések a 

környezetszennyezés megakadályozására, illetve a 

környezeti terhelés csökkentésére. Az ember természeti 

folyamatokban játszott szerepének kritikus vizsgálata 

példák alapján. 

 Földrajz: hideg 

övezet, sarkköri öv, 

sarkvidéki öv. 

Matematika: 

táblázatok, rajzos 

modellek, 

diagramok, 

grafikonok 

leolvasása, 

megértése. 

Fizika: Az energia-

megmaradás 

elvének 

alkalmazása.  

Az energiatermelés 

módjai, kockázatai.  

A Nap 

energiatermelése. 

Időjárási jelenségek, 

a földfelszín és az 

időjárás kapcsolata. 

Csapadékfajták. 

Természeti 

katasztrófák. 

Viharok, árvizek, 

Tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz, 

internet 

26.A sarkvidékek állatai  

27.A világtenger környezeti 

feltételei, tagolódása 

28.Tengerek és tengerpartok 

élővilága I. 

29.Tengerek és tengerpartok 

élővilága II. 

30.Anyagforgalom a tengeri 

életközösségben, táplálkozási 

kapcsolatok 

31.Élőlények pusztulásának okai és 

következményei a hideg övezetben 

32.A világtengerek szennyezésével 

kapcsolatos problémák, 

megelőzésük 

33.Összefoglalás I. Sarkvidékek, 

tengerek, tengerpartok élővilága 

34.Összefoglalás II. A megismert 

élőlények csoportosítása különböző 

szempontok szerint 
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35.Ellenőrzés a távoli tájak 

élővilága témakörből.  (+) 

Az életközösségek, a bioszféra stabil állapotait 

megzavaró hatások és a lehetséges következmények 

azonosítása. 

A környezeti kár, az ipari és természeti, időjárási 

katasztrófák okainak elemzése, elkerülésük 

lehetőségeinek bemutatása. 

Az energiaátalakító folyamatok környezeti hatásának 

elemzése, alternatív energiaátalakítási módok 

összehasonlítása. 

Az energiatakarékos magatartás módszereinek és ezek 

fontosságának megismerése önálló forráskeresés és 

feldolgozás alapján. 

Az ismeretszerzés eredményeinek bemutatása, mások 

eredményeinek értelmezése, egyéni vélemények 

megfogalmazása. 

földrengések, 

cunamik. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés - a 

szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés 

felismerése 

Fogalmak 
Keménylombú erdő, lombhullató erdő, füves puszta, tajga, nyitvatermő, zárvatermő, gerinces, hüllő, madár, emlős; táplálkozási 

hálózat, táplálkozási piramis. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Rendszer az élővilág sokféleségében 
Órakeret  

12 óra 

Előzetes tudás A főbb növény- és állatcsoportok tulajdonságai. 

A környezethez való alkalmazkodás formái; a testfelépítés, életmód, élőhely és viselkedés kapcsolata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élővilág rendszerezésében érvényesülő szempontok értelmezése. 

A hierarchikus rendszerezés elvének alkalmazása. 

A tudományos modellek változásának felismerése. 

A tudományos módszerek és a nem tudományos elképzelések megkülönböztetése. 

Tartalmak 
Fejlesztési követelmények/Tanulói 

tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok 
Tan-

eszközök 

36.A rendszerezés alapjai, főbb 

rendszertani kategóriák 
A rendszerezés és a csoportosítás közti különbség 

megértése. 

Irányított adatgyűjtés, majd vita a darwinizmussal 

és az evolúcióval kapcsolatos hitekről és 

tévhitekről.  

Főbb rendszertani kategóriák (ország, törzs, 

osztály, faj) megnevezése, a közöttük lévő 

kapcsolat ábrázolása. 

A földtörténeti, az evolúciós és a történelmi idő 

viszonyának bemutatása, az egyes változások 

egymáshoz való viszonyának érzékelése. 

 Magyar nyelv és 

irodalom: Egy 

hétköznapi kifejezés 

(rendszerezés) 

alkalmi jelentésének 

felismerése; a 

szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés 

felismerése. 

Kulturált 

könyvtárhasználat. 

 

Matematika: 

Halmazok 

Tankönyv, 

munkafüzet, 

internet 37.Vírusok, sejtmagnélküliek 

38.Sejtmagvas egysejtűek 

39.Gombák 

40.Moszatok, mohák, harasztok 

41.Nyitvatermők, zárvatermők 

42.Többsejtű állatok, szivacsok, 

csalánozók 

43.Gyűrűsférgek, puhatestűek 

44.Ízeltlábúak 

45.Gerincesek. Halak, kétéltűek, hüllők 

46.Madarak, emlősök (+) 
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47.Összefoglalás: Az élőlények rendszere, 

főbb rendszertani csoportok jellemzői(+) 

A hazai életközösségek jellegzetes fajainak 

rendszertani besorolása (ország, törzs). 

A főbb rendszertani csoportok jellemzőinek 

felismerése 1-1 tipikus képviselőjének példáján.  

Egy magyar múzeumban, nemzeti parkban, 

természettudományi gyűjteményben stb. tett 

látogatás során látott, korábban ismeretlen fajok 

elhelyezése – a testfelépítés jellegzetességei 

alapján - a fő rendszertani kategóriákban. 

eszközjellegű 

használata. 

Fogalmak 

egymáshoz való 

viszonya: alá- és 

fölérendeltségi 

viszony; 

mellérendeltség. 

Rendszerezést 

segítő eszközök és 

algoritmusok. 

 

Földrajz: a 

természetföldrajzi 

folyamatok és a 

történelmi 

események 

időnagyságrendi és 

időtartambeli 

különbségei. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

tájékozódás a térben 

és időben.  

Fogalmak 
Rendszerezés, rendszertani kategória; ország, törzs, osztály. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Részekből egész 
Órakeret  

7.évfolyamon: 7 óra 

Előzetes tudás A növények és az állatok testfelépítése; táplálkozási lánc; szaporodási típusok a növény- és az állatvilágban.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A rendszerszemlélet fejlesztése rendszer és környezete kapcsolatának elemzésén keresztül. 

A rész és egész viszonyának felismerése az élő egységes egész és a benne összehangoltan működő szerveződési szintek 

összefüggésében. 

A növényi és az állati sejt hasonlóságainak megállapításával a természet egységére vonatkozó elképzelések formálása. 

Az ember természetben elfoglalt helye a természetben megjelenő méretek és nagyságrendek érzékeltetésével. 

A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok összekapcsolása a növényi sejt és növényi szervek működésének példáján. 

Tartalmak 

Fejlesztési követelmények/Tanulói 

tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. 

pontok 

Tan-

eszközök 

48.Testszerveződés a növény és 

állatvilágban 
Az élővilág méretskálája: a szerveződési szintek 

nagyságrendjének összehasonlítása.  

A rendszer és a környezet fogalmának értelmezése 

az egyed, és az egyed alatti szerveződési szinteken. 

A rendszerek egymásba ágyazottságának 

értelmezése az egyeden belüli biológiai 

szerveződési szintek példáján. 

Növényi és állati sejt megfigyelése, 

összehasonlításuk. 

A felépítés és a működés összefüggései a növényi 

és az állati sejt példáján.  

Kutatómunka a mikroszkópok felfedezésével és 

működésével kapcsolatban. 

Növényi és állati sejtek megfigyelése 

fénymikroszkópban. 

 Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés - a 

szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés 

felismerése; a 

szövegben 

megfogalmazott 

feltételeket 

teljesítő példák 

azonosítása. 

 

Matematika: 

Fogalmak 

egymáshoz való 

viszonya: alá- és 

fölérendeltségi 

viszony; 

Tankönyv, 

munkafüzet, 

mikroszkóp, 

internet 
49. Sejtek, sejtszervecskék 

50. Növényi és állati sejt összehasonlítása 

51.Munkamegosztás a sejtek között 

52. Növényi és állati szövetek 

53. A növények jelentősége a földi élet 

szempontjából 

54. Összefoglalás: A növények és állatok 

országa jellegzetes élőlényeinek általános 

jellemzése (+) 
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 A sejtosztódási típusok összehasonlítása az 

információátadás szempontjából. 

Néhány jellegzetes növényi és állati szövettípus 

vizsgálata; a struktúra és a funkció közötti 

kapcsolat jellemzése a megfigyelt szerkezet 

alapján.  

A struktúra-funkció kapcsolatának elemzése zöld 

levél szöveti szerkezetének vizsgálata alapján.  

Az ivaros és ivartalan szaporodási módok 

összehasonlítása konkrét példák alapján. 

Néhány jellegzetes állati és növényi szövet 

megfigyelése fénymikroszkópban. Vázlatrajz 

készítése. 

A sejt anyagainak vizsgálata. A balesetmentes 

kísérletezés szabályainak betartása. 

mellérendeltség 

értelmezése. 

Tárgyak, 

jelenségek, 

összességek 

összehasonlítása 

mennyiségi 

tulajdonságaik 

(méret) szerint; 

becslés, 

nagyságrendek. 

 

Fizika: lencsék, 

tükrök, 

mikroszkóp. 

 

Kémia: a víz 

szerkezete és 

tulajdonságai, 

oldatok, szerves 

anyagok. 

 

Informatika: 

adatok gyűjtése az 

internetről. 

Fogalmak 
Szerveződési szint, sejt, szövet; sejtalkotó, táplálkozás, anyagszállítás, légzés, ivaros és ivartalan szaporodás. 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei a 7. évfolyam végén, a továbblépés feltétele 
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 – A tanuló értse az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok összetételének összefüggéseit az adott térségre jellemző környezeti 

tényezőkkel.  

 – Ismerje a globális környezetkárosítás veszélyeit, értse, hogy a változatosság és a biológiai sokféleség érték.  

 – Ismerje és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a jellegzetes életközösségeket alkotó legfontosabb fajokat, tudjon belőlük 

táplálékláncot összeállítani.  

 – Példákkal tudja illusztrálni az élőlények közötti kölcsönhatások leggyakoribb formáit.  

 – Tudja bemutatni az egyes életközösségek szerkezetét, térbeli elrendeződésük hasonlóságait és különbségeit.  

 – Ismerje az életközösségek változatosságának és változásának okait.  

 – Tudjon különbséget tenni csoportosítás és rendszerezés között.  

 – Legyen tisztába a fejlődéstörténeti rendszer alapjaival.  

 – Ismerje az élővilág országait, törzseit és jellegzetes osztályait.  

 – Tudja elhelyezni morfológiai jellegzetességeik alapján, az ismert élőlényeket a fejlődés-történeti rendszerben (maximum osztály szintig).  

 – Lássa a sejtek, szövetek, és szervek felépítése és működése közötti összefüggést.  

 – Értse a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti kapcsolatot.  

 – Ismerje az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait, szerepüket a fajok fennmaradásában, a földi élet változatosságának 

fenntartásában.  

 – Tudjon önállóan és társaival együttdolgozva megfigyeléseket, vizsgálódásokat, kísérleteket végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket készíteni. 
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8. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Részekből egész 
Órakeret  

8. évfolyam: 6 óra 

Előzetes tudás A növények és az állatok testfelépítése; táplálkozási lánc; szaporodási típusok a növény- és az állatvilágban.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A rendszerszemlélet fejlesztése rendszer és környezete kapcsolatának elemzésén keresztül. 

A rész és egész viszonyának felismerése az élő egységes egész és a benne összehangoltan működő szerveződési szintek 

összefüggésében. 

A növényi és az állati sejt hasonlóságainak megállapításával a természet egységére vonatkozó elképzelések formálása. 

Az ember természetben elfoglalt helye a természetben megjelenő méretek és nagyságrendek érzékeltetésével. 

A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok összekapcsolása a növényi sejt és növényi szervek működésének példáján. 

Tartalmak 
Fejlesztési követelmények/Tanulói 

tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. 

pontok 

Tan-

eszközök 

1.A mikroszkópok felfedezése és 

működése, kutatómunka. Sejtek, szövetek 

fénymikroszkópos vizsgálata 

Az élővilág méretskálája: a szerveződési szintek 

nagyságrendjének összehasonlítása.  

A rendszer és a környezet fogalmának értelmezése 

az egyed, és az egyed alatti szerveződési szinteken. 

A rendszerek egymásba ágyazottságának 

értelmezése az egyeden belüli biológiai 

szerveződési szintek példáján. 

Növényi és állati sejt megfigyelése, 

összehasonlításuk. 

A felépítés és a működés összefüggései a növényi 

és az állati sejt példáján.  

 Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés - a 

szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés 

felismerése; a 

szövegben 

megfogalmazott 

feltételeket 

teljesítő példák 

azonosítása. 

 

Matematika: 

Fogalmak 

Tankönyv, 

munkafüzet, 

mikroszkóp, 

internet 2. A sejtosztódás típusai 

3.Hogyan épül fel az emberi test? 

4.Sejtjeink közös jellemzői 

5.Testünk szövetei 

6.Összefoglalás: sejtek, szövetek (+) 
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 Kutatómunka a mikroszkópok felfedezésével és 

működésével kapcsolatban. 

Növényi és állati sejtek megfigyelése 

fénymikroszkópban. 

A sejtosztódási típusok összehasonlítása az 

információátadás szempontjából. 

Néhány jellegzetes növényi és állati szövettípus 

vizsgálata; a struktúra és a funkció közötti 

kapcsolat jellemzése a megfigyelt szerkezet 

alapján.  

A struktúra-funkció kapcsolatának elemzése zöld 

levél szöveti szerkezetének vizsgálata alapján.  

Az ivaros és ivartalan szaporodási módok 

összehasonlítása konkrét példák alapján. 

Néhány jellegzetes állati és növényi szövet 

megfigyelése fénymikroszkópban. Vázlatrajz 

készítése. 

A sejt anyagainak vizsgálata. A balesetmentes 

kísérletezés szabályainak betartása. 

egymáshoz való 

viszonya: alá- és 

fölérendeltségi 

viszony; 

mellérendeltség 

értelmezése. 

Tárgyak, 

jelenségek, 

összességek 

összehasonlítása 

mennyiségi 

tulajdonságaik 

(méret) szerint; 

becslés, 

nagyságrendek. 

 

Fizika: lencsék, 

tükrök, 

mikroszkóp. 

 

Kémia: a víz 

szerkezete és 

tulajdonságai, 

oldatok, szerves 

anyagok. 

 

Informatika: 

adatok gyűjtése az 

internetről. 

Fogalmak 
Szerveződési szint, sejt, szövet; sejtalkotó, táplálkozás, anyagszállítás, légzés, ivaros és ivartalan szaporodás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Szépség, erő, egészség 
Órakeret  

11 óra 

Előzetes tudás A kültakaró és a mozgás szerveinek legfontosabb jellemzői; 

a hám-, a kötő- és támasztó-, valamint az izomszövetek szerkezete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egészséges életvitel szokásrendszerének kialakítása érdekében a rendszeres testmozgás és a bőrápolás iránti igény felkeltése. 

Az egészséget veszélyeztető tényezők azonosítása, az ismeretek és tapasztalatok felhasználása a veszély időbeni érzékelése és 

elhárítása érdekében. 

A fogyatékkal élő emberekkel tanúsított elfogadó, segítő, megértő magatartás erősítése. 

A reális énkép és az önismeret fejlesztése. 

Tartalmak 
Fejlesztési követelmények/Tanulói 

tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. 

pontok 

Tan-

eszközök 

7.A bőr felépítése, funkciói 
A kétoldali szimmetria felismerése, példák 

szimmetrikusan és aszimmetrikusan elhelyezkedő 

szervekre. 

A bőr szöveti szerkezetének és működésének 

összefüggése.  

Példák a szerkezeti változás – működésváltozás 

összefüggésére. 

A pattanás, a zsíros és a száraz bőr, a töredezett haj 

és köröm összefüggése a bőr működésével. 

Öngyógyítás és az orvosi ellátás szükségességének 

felismerése.  

 Informatika: 

adatok gyűjtése az 

internetről. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

szöveg elemei 

közötti ok-

okozati, általános-

egyes vagy 

kategória-elem 

viszony 

felismerése. 

 

Tankönyv, 

munkafüzet, 

csontváz, 

internet 

8.Bőrünk egészsége, védelme 

9.Testünk váza. Csontszövet, csontfajták 

10.A porcszövet, csontkapcsolatok 

11.Szalagok és inak 

12.Az ízületek 

13.Az izomsejtek 

14.Az izomrendszer 

15.Mozgásszervi rendellenességek és 

megelőzésük 

16.A mozgás, mint a testi- lelki egészség 

elősegítője 
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17. Bőr és szépségápolás (+) Elsősegélynyújtás bőrsérülések esetén.  

Környezetkímélő tisztálkodási és tisztítószerek 

megismerése, kipróbálása. 

Az emberi csontváz fő részei, a legfontosabb 

csontok felismerése. 

Példák gyűjtése a jellegzetes csontkapcsolatokra.  

Elsősegélynyújtás gyakorlása mozgássérülések 

esetén. 

A mozgássérült és mozgáskorlátozott emberek 

segítése.  

Sportoló és nem sportoló osztálytársak napi-és 

hetirendjének összehasonlítása, elemzése a mozgás 

(edzés), pihenés, tanulás egyensúlya a test napi 

energiaigénye szempontjából. 

Önálló gyűjtőmunka: sportolók, edzők, 

gyógytornászok, ortopéd orvosok stb. élményei, 

tapasztalatai a mozgás és a testi-lelki egészség 

kapcsolatáról.  

Matematika: 

Modellezés; 

összefüggések 

megjelenítése. 

Szimmetria, 

tükrözés. 

 

Kémia: az oldatok 

kémhatása. 

 

Fizika: erő, 

forgatónyomaték; 

mechanikai 

egyensúly. 

 

Testnevelés és 

sport: a 

bemelegítés 

szerepe a 

balesetek 

megelőzésében. 

Fogalmak 
Kültakaró, mozgás-szervrendszer, ízület. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A szervezet anyag- és energiaforgalma 
Órakeret  

 14 óra 

Előzetes tudás A sejt felépítése, sejtszintű életfolyamatok, a tápcsatorna szakaszai és fő működéseik, a táplálékok tápanyagtartalma. A légző 

szervrendszer részei és működéseik; a keringés szervei és szerepük a szervezet működésében.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok összekapcsolásával a rendszerfogalom mélyítése. 

A saját és mások egészségének megőrzése iránti felelős magatartás erősítése. 

Az egészséges táplálkozás jellegzetességeire építve a tudatos fogyasztói szokások megalapozása, erősítése.  

Az orvoshoz fordulás céljának, helyes időzítésének tudatosítása, illetve baleset esetén a tudatosan cselekvő magatartás 

megalapozása. 

Tartalmak 
Fejlesztési követelmények/Tanulói 

tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok 
Tan-

eszközök 

18.A tápanyagok 
A táplálékok csoportosítása jellegzetes 

tápanyagtartalmuk alapján. 

Lehetséges projektmunka:  

–  Felvilágosító kampány összeállítása az 

egészséges táplálkozás megvalósítására; a 

testsúllyal kapcsolatos problémák veszélyeinek 

megismerésére. 

– Az egészséges étkezési szokások 

népszerűsítése. 

– A táplálkozásnak és a mozgásnak a keringésre 

gyakorolt hatása, az elhízás következményei. 

Számítások végzése a témakörben (pl.: testtömeg-

index, kalóriaszükséglet) 

A fő tápanyagtípusok útjának bemutatása az 

étkezéstől a sejtekig.  

 Kémia:a 

legfontosabb 

tápanyagok (zsírok, 

fehérjék, 

szénhidrátok)kémiai 

felépítése. 

Matematika: 

Adatok, rendezése, 

ábrázolása.  

Matematikai 

modellek (pl. 

függvények, 

táblázatok, rajzos 

modellek, 

diagramok, 

grafikonok) 

értelmezése, 

használata. 

 

Informatika: adatok 

gyűjtése az 

Tankönyv, 

munkafüzet, 

vérnyomás-

mérő, 

vércukor-

mérő, 

elsősegély-

csomag, 

internet 

19.Táplálékok, energiaszükséglet 

20. A táplálkozás szervrendszere 

21.Az emésztés folyamata 

22.A felszívódás 

23.Az egészséges táplálkozás jellemzői 

24.Légutak, légzés, hangképzés 

25.Légzőszervi elváltozások, megelőzésük 

26.A vér 

27.A keringés 

28.A szív és érrendszeri betegségek és 

megelőzésük 

29.Az immunrendszer 

30.A kiválasztás 

31.Összefoglalás: szervezetünk 

anyagcseréje (+) 
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 A szívműködést kísérő elektromos változások 

(EKG) gyógyászati jelentőségének megértése; a 

szívmegállás, szívinfarktus tüneteinek felismerése. 

A pulzusszám, a vércukorszint, a testhőmérséklet 

és a vérnyomás fizikai terhelés hatására történő 

változásának megfigyelése és magyarázata.   

A vér- és vizeletvizsgálat jelentősége, a 

laboratóriumi vizsgálat legfontosabb adatainak 

értelmezése. 

Vénás és artériás vérzés felismerése, fedő- és 

nyomókötés készítése. 

Önálló kutatómunka: milyen feltételekkel köthet 

életbiztosítást egy egészséges ember, illetve aki 

dohányzik, túlsúlyos, magas a vérnyomása, 

alkoholista vagy drogfüggő?  

Adatgyűjtés arról, hogy milyen hatással van a 

dohányzás a keringési és a légzési szervrendszerre, 

illetve a magzat fejlődésére. 

Az interneten található betegségtünetek 

értelmezése és értékelése. 

Vita a rendszeres egészségügyi és 

szűrővizsgálatok, az önvizsgálat, a védőoltások, 

valamint az egészséges életmód betegség-

megelőző jelentőségéről. 

Az eredményes gyógyulás és az időben történő 

orvoshoz fordulás  

ok-okozati összefüggésének bemutatása. 

internetről, 

prezentáció 

készítése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a szöveg 

egységei közötti 

tartalmi megfelelés 

felismerése; a 

szövegben 

alkalmazott 

speciális 

jelrendszerek 

működésének 

magyarázata 

(táblázat). 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

betegjogok. 

Fogalmak 
Tápanyag, anyagcsere, alapanyagcsere, emésztés, vér, vércsoport, véralvadás, immunitás, szűrlet, vizelet, só- és vízháztartás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A belső környezet állandóságának biztosítása 
Órakeret  

12 óra 

Előzetes tudás A sejt felépítése, külső- és belső környezet, egyensúlyi állapot, környezethez való alkalmazkodás, az érzékszervek specializálódása 

adott inger felfogására. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A szervezet és a környezet kölcsönös egymásra hatásának megértése.  

A környezeti jelzések kódolásának és dekódolásának értelmezése az érzékelés folyamatában. 

Az alkohol és a kábítószerek káros élettani hatásának ismeretében tudatos, elutasító attitűd alakítása. 

Tartalmak 
Fejlesztési követelmények/Tanulói 

tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok 
Tan-

eszközök 

32. Idegi működés 
Az érzékeléssel kapcsolatos megfigyelések, 

vizsgálódások végzése, a tapasztalatok rögzítése, 

következtetések levonása. 

Az érzékszervi fogyatékkal élő emberek 

elfogadása, segítésük kulturált módjainak 

bemutatása. 

Adatgyűjtés a leggyakoribb szembetegségekről és 

korrekciós lehetőségeikről. 

Annak megértése, hogy az érzékelés az 

érzékszervek és az idegrendszer 

együttműködéseként jön létre. 

Az EEG működésének alapja és elemi szintű 

értelmezése. 

 Fizika: A hang 

keletkezése, 

hangforrások, a 

hallás fizikai 

alapjai.  

Hangerősség, 

decibel. 

Zajszennyezés. 

A fény. A szem és a 

látás fizikai alapjai. 

Látáshibák és 

javításuk. 

 

Matematika: 

Változó helyzetek 

megfigyelése; a 

Tankönyv, 

munkafüzet, 

lámpa, 

zajforrás, 

lencsék, 

internet 

33. Az idegrendszer 

34.A velünk született válasz, feltétlen 

reflex 

35. A feltételes reflex, mint a tanulás 

alapja 

36. A látás 

37. Hallás és egyensúly-érzékelés 

38. Ízlelés, szaglás, tapintás 

39. A vegetatív idegrendszer 

40. Hormonális szabályozás 

41. Az idegi szabályozás problémái, 

függőség 

42. Érzékeléssel kapcsolatos 

vizsgálódások 



Cecei Általános Iskola                                                                               Pedagógiai program 

 

319 
 

43. A szabályozás összefoglalása (+) Az idegsejt különleges felépítése és működése 

közötti összefüggés megértése. 

Példák arra, hogy a tanulás lényegében a 

környezethez való alkalmazkodás. 

Az egyensúlyi állapot és a rendszerek stabilitása 

közötti összefüggés felismerése, alkalmazása 

konkrét példákon.  

A személyes felelősség tudatosulása, a szülő, a 

család, a környezet szerepének bemutatása a 

függőségek megelőzésében. 

A kockázatos, veszélyes élethelyzetek megoldási 

lehetőségeinek bemutatása. 

változás kiemelése 

(analízis). 

Modellek 

megértése, 

használata. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Szövegértés - a 

szöveg elemei 

közötti ok-okozati, 

általános-egyes 

vagy kategória-elem 

viszony 

magyarázata; egy 

hétköznapi 

probléma 

megoldása a szöveg 

tartalmi elemeinek 

felhasználásával 

 

Informatika: 

szövegszerkesztés. 

Fogalmak 
Receptor, érzékszerv, reflex, reflexkör, feltétlen és feltételes reflex, központi és környéki idegrendszer. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A fogamzástól az elmúlásig 
Órakeret  

11 óra 

Előzetes tudás Sejtosztódás, szaporodási típusok a növény-és állatvilágban, a nemi érés jelei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Felkészítés a felelősségteljes párkapcsolatra alapozott örömteli nemi életre és a tudatos családtervezésre. 

Az életszakaszok főbb testi, lelki és magatartásbeli jellemzőinek megismerésével azoknak a viselkedési formáknak az erősítése, 

melyek biztosítják a korosztályok közötti harmonikus együttélést. 

Az önismeret fejlesztésével hozzájárulás önmaguk kibontakoztatásához, mások megértéséhez, elfogadásához, a boldogságra való 

képesség kialakításához.  

Tartalmak 
Fejlesztési követelmények/Tanulói 

tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. 

pontok 

Tan-

eszközök 

44. A nemi jellegek 
Az örökítő anyagot megváltoztató környezeti 

hatások megismerése, azok lehetséges 

következményeinek megértése, felkészülés a 

veszélyforrások elkerülésére. 

Másodlagos nemi jellegek gyűjtése, magyarázat 

keresése a különbségek okaira.  

Biológiai nem és nemi identitás 

megkülönböztetése. 

 Informatika: 

szaktárgyi 

oktatóprogram 

használata. 

 

Fizika: 

ultrahangos 

vizsgálatok az 

orvosi 

diagnosztikában 

 

Tankönyv, 

munkafüzet, 

családi fotók, 

internet 

45.A hímivarszervek 

46. A női ivarszervek 

47. A szaporodás 

48. A méhen belüli élet 

49.Születés, kisgyermekkor 

50. Fogamzásgátlás, nemi betegségek 

51. A serdülőkor testi változásai 

52. A serdülőkor lelki változásai 

53. A felnőttkor 
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54. Összefoglalás: szaporodás, 

egyedfejlődés  (+) 

A petesejt és a hím ivarsejt termelődésének 

összehasonlítása. 

A nemek pszichológiai jellemzőinek értelmezése. 

A biológiai és társadalmi érettség 

különbözőségeinek megértése. 

Érvelés a tudatos családtervezés, az egymás iránti 

felelősségvállalásra épülő örömteli szexuális élet 

mellett. 

Hiedelmek, téves ismeretek tisztázására alapozva a 

megelőzés lehetséges módjainak tudatosítása. 

Mikortól tekinthető a magzat 

embernek/élőlénynek? – Érvelés a tudatos 

gyermekvárás mellett. 

A születés utáni egyedfejlődési szakaszok 

legjellemzőbb testi és lelki megnyilvánulásainak 

összehasonlítása, különös tekintettel az ember 

életkora és viselkedése közötti összefüggésre. 

Példák a családi és iskolai agresszió okaira, 

lehetséges kezelésére, megoldására. Szerepjáték 

(önzetlenség, alkalmazkodás, áldozatvállalás, 

konfliktuskezelés, probléma-feloldás). 

Az adott életkor pszichológiai jellemzőinek 

értelmezése kortárs-segítők és szakemberek 

segítségével. 

Szerepjáték, illetve kortárs irodalmi alkotások 

bemutatása a szerelemnek az egymás iránti 

szeretet, tisztelet és felelősségvállalás 

kiteljesedéseként történő értelmezéséről. 

Matematika: 

ciklusonként átélt 

idő és lineáris 

időfogalom; 

időtartam, 

időpont. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés - a 

szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés 

felismerése; a 

szöveg elemei 

közötti ok-

okozati, általános-

egyes vagy 

kategória-elem 

viszony 

felismerése; a 

bibliográfiai 

rendszer 

mibenléte és 

alkalmazása; a 

szövegben 

megfogalmazott 

feltételeket 

teljesítő példák 

azonosítása. 

Fogalmak 
Ivarsejt, nemi hormon, elsődleges, másodlagos nemi jelleg, nemi szerv, nemi identitás, szexualitás, abortusz, fogamzásgátlás, tudatos 

családtervezés. 
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A fejlesztés várt eredményei a ciklus végén, a továbblépés feltétele: 

   

 – Legyen tisztába saját teste felépítésével és alapvető működési sajátosságaival.  

 – Legyen tisztába a férfi és a nő közötti különbséggel és a kamaszkor biológiai-pszichológiai problémáival.  

 – Ismerje a betegségek kialakulásának okait, megelőzésük és felismerésük módjait, az egészséges életmód és az elsősegélynyújtás legfontosabb 

szabályait.  

 – Értse a szűrővizsgálatok jelentőségét a betegségek sikeres gyógyításában.  

 – Tudjon önállóan és társaival együttdolgozva megfigyeléseket, vizsgálódásokat, kísérleteket végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket készíteni.  

   – Rendelkezzen jártassággal a mikroszkóp használatában.  
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Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez  
az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.10.2, 4. melléklet 4.2.10.2 és 5. melléklet 5.2.14.2 változatához  

Kémia 7-8. évfolyam számára ’B’, 1,5-1,5 órás változat 
 

Kiadói bevezető 
 Az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) rendelete a kémia tárgyhoz háromféle kerettantervet közöl A és B változatban: az általános iskola 5-8., a gimnáziumok 7-

12, és a gimnáziumok 5-12. évfolyamára készített változatot. E három iskolatípushoz készített A és B-vel jelzett kerettantervek tartalma részben különböző (a B kerettantervek 

azonos tartalmúak, az A kerettantervek kétfélék). Kiadónk a jövőben legalább kétféle tantervnek megfelelő könyvcsaládot kíván átdolgozni: a B tantervekhez és a 2.2.10.1 

számú A kerettantervhez. 

 

Kerettantervi megfelelés 
Jelen helyi tanterv-ajánlás az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 
2. melléklet 2.2.10.2 Kémia 7-8.  

4. melléklet 4.2.10.2 Kémia 7-10. (a 7-8. évfolyam anyagait tartalmazza) 

5. melléklet 5.2.14.2 Kémia 7-10. (a 7-8. évfolyam anyagait tartalmazza) alapján készült. A kerettantervi óraelosztástól eltérően ezen ajánlásunkat heti 1,5 órához igazítottuk 

mindkét évfolyamon, mely heti 2 órára is feldúsítható, ha a helyi sajátosságok lehetőséget adnak erre.    

A tantervi ajánlás a kerettanterv által biztosított 10 %-os szabad órakeret kitöltésére is javaslatot ad. 
A szaktanári döntésen alapuló felhasználásra javasolt órakeretet az alábbiakra fordíthatjuk: 

 elsősorban a tananyag gyakorlására, ismétlésére, 

 a tananyag mélyítésére, 

 nagyon tehetséges, érdeklődő osztályok esetén új anyag feldolgozására, 

 kísérletezésre, 

 összefoglalásra, ellenőrzésre. 

A kerettantervek tananyagelosztása központilag két évfolyamra, azaz 7-8. évfolyamra történt, ezért az elsődleges tennivaló a tankönyvek átdolgozásánál a két évfolyam közötti 

megfelelő tananyagelosztás, a kötelező és a szabadon felhasználható óraszámok figyelembevételével.  

A tankönyvek kiválasztásának elvei 
A megfelelő tankönyvek kiválasztásánál az alábbi szempontokat tartjuk kiemelten fontosnak: 

 Tartalmi szempontból feleljen meg a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott tartalmi és fejlesztési irányelveknek. 

 A tudományos pontosság párosuljon az életkori sajátosságoknak megfelelő megfogalmazással és az ismeretek jól érthető, értelmezhető megfogalmazásával. Az 

ismereteket rendszerezetten, logikailag összekapcsolható módon közvetítse. 

 Legyen alkalmas arra, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését a tantárgy iránt. (Megfelelő minőségű és tartalmú képanyag; didaktikus ábrák; érdekességek bemutatása; 

továbbgondolkozásra, búvárkodásra alkalmas feladatok stb.). Szemléletmódjával közvetítse a természeti és a kulturális értékek felismerésének és megőrzésének fontosságát, 

és ösztönözzön a felelős környezeti magatartásra. 

 A tankönyv tananyag-elrendezése, szerkezete tegye lehetővé a differenciált tanórai és tanórán kívüli munka megszervezését.   

 Adjon segítséget az egyes témakörökben elsajátított ismeretek rendszerezésében. Tartalmazzon az ismeretek elsajátítását ellenőrző, illetve az ismeretek alkalmazását 

igénylő, a természettudományos kompetenciák elmélyítését segítő feladatokat. 

Helyi tantervi ajánlásunk 
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Célok és feladatok 

A tantervi anyag célja annak elérése, hogy középiskolai tanulmányainak befejezésekor minden tanuló birtokában legyen a kémiai alapműveltségnek, ami a 

természettudományos alapműveltség része. Ezért szükséges, hogy a tanulók tisztában legyenek a következőkkel: 

 az egész anyagi világot kémiai elemek, ezek kapcsolódásával keletkezett vegyületek és a belőlük szerveződő rendszerek építik fel; 

 az anyagok szerkezete egyértelműen megszabja fizikai és kémiai tulajdonságaikat; 

 a vegyipar termékei nélkül jelen civilizációnk nem tudna létezni; 

 a civilizáció fejlődésének hatalmas ára van, amely gyakran a háborítatlan természet szépségeinek elvesztéséhez vezet, ezért törekedni kell az emberi tevékenység által 

okozott károk minimalizálására; 

 a kémia eredményeit alkalmazó termékek megtervezésére, előállítására és az ebből adódó környezetszennyezés minimalizálására csakis a jól képzett szakemberek 

képesek. 

 a kémia tanításakor a tanulók már meglévő köznapi tapasztalataiból, valamint a tanórákon lehetőleg együtt végzett kísérletekből kell kiindulni, és a gyakorlati életben 

is használható tudásra kell szert tenni; 

 a tanulóknak meg kell ismerni, meg kell érteni és a legalapvetőbb szinten alkalmazni is kell a természettudományos vizsgálati módszereket. 

A tantervben a tanulói tevékenységek és a pedagógiai módszerek oszlopaiban leírt módszerek ajánlások, az ismeretek és fejlesztési követelmények 

elsajátításához más módszerek és tevékenységek is választhatók, azonban ebben az esetben is a nevelési-oktatási tevékenységnek el kell érnie az alábbi célokat: 

 el kell sajátítaniuk a megfelelő biztonsági-technikai eljárásokat, manuális készségeket; 

 el kell tudniuk különíteni a megfigyelést a magyarázattól; 

 meg kell tudniuk különböztetni a magyarázat szempontjából lényeges és lényegtelen tapasztalatokat; 

KÉMIA „B” változat (1,5+1,5 óra) 

Kerettanterv NTK helyi tantervi ajánlása 

Tematikai egység 
Kerettantervi 

óraszám 

Kerettantervi óraszámon belül 

Szabadon 

felhasználható 

órakeret összesen Évfolyam 

új ismeretek és 

gyakorlat 

összefoglalás, 

ellenőrzés 
(kísérletekre) 

A kémia tárgya, kémiai kísérletek 4 3 1 1 5 

7. évfolyam 

heti 1,5 óra 

Részecskék, halmazok, változások, keverékek 16 14 2 3 19 

A részecskék szerkezete és tulajdonságai, vegyülettípusok 12 10 2 2 14 

A kémiai reakciók típusai 14 12 2 2 16 

Összesen 46 39 7 8 54 

Élelmiszerek és az egészséges életmód 13 11 2 1 14 

8. évfolyam 

heti 1,5 óra 

Kémia a természetben 12 10 2 - 12 

Kémia az iparban 12 10 2 1 13 

Kémia a háztartásban 14 12 2 1 15 

Összesen 51 43 8 3 54 

Összes óra 97 82 15 11 108 7-8. 
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 érteniük kell a természettudományos gondolkozás és kísérletezés alapelveit és módszereit; 

 érteniük kell, hogy a modell a valóság számunkra fontos szempontok szerinti megjelenítése; 

 érteniük kell, hogy ugyanazt a valóságot többféle modellel is meg lehet jeleníteni; 

 minél több olyan anyag tulajdonságaival kell megismerkedniük, amelyekkel a hétköznapokban is találkozhatnak, ezért célszerű a felhasznált 

anyagokat „háztartási-konyhai” csomagolásban bemutatni, és ezekkel kísérleteket végezni; 

 korszerű háztartási, egészségvédelmi, életviteli, fogyasztóvédelmi, energiagazdálkodási és környezetvédelemi ismeretekre kell szert 

tenniük; 

 a kémiával kapcsolatos vitákon, beszélgetéseken, saját környezetük kémiai vonatkozású jelenségeinek, folyamatainak, illetve 

környezetvédelmi problémáinak tanulmányozására irányuló vizsgálatokban és projektekben kell részt venniük. 
 

Érdemes az egyes tanórákhoz egy vagy több kísérletet kiválasztani, és a kísérlet(ek) köré csoportosítani az adott kémiaóra tananyagát. A tananyaghoz 

kapcsolódó információk feldolgozása mindig a tananyag által megengedett szinten történjék az alábbi módon: 

 forráskeresés és feldolgozás irányítottan vagy önállóan, egyénileg vagy csoportosan; 

 az információk feldolgozása egyéni vagy csoportmunkában, amelyhez konkrét probléma vagy feladat megoldása is kapcsolódhat; 

 bemutató, jegyzőkönyv vagy egyéb dokumentum, illetve projekttermék készítése. 

 

Fejlesztési követelmények 
 

A kémia tárgyát képező makroszkópikus anyagi tulajdonságok és folyamatok okainak megértéséhez már a kémiai tanulmányok legelején szükség 

van a részecskeszemlélet kialakítására. A fizikai és kémiai változások legegyszerűbb értelmezése a Dalton-féle atommodell alapján történik, ez 

lehetővé teszi: 

 Az egyenletek leírása szavakkal és képletekkel. 

 A mennyiségi viszonyok értelmezését a kémiai folyamatokban atomszám-megmaradás alapján.  

 Változásokat fizikai/kémiai, és ezeken belül a hőtermelő/hőelnyelő folyamatok kategóriáiba sorolhatók.  

 Anyagok csoportosítását kémiailag tiszta anyagok, keverékekre, valamint a keverékek kémiailag tiszta anyagokra való szétválasztási 

módszereinek és ezek gyakorlati jelentőségének tárgyalását.  

 A keverékek (elegyek, oldatok) összetételének megadása a tömeg- és térfogatszázalék felhasználásával történik. 

Az anyagszerkezeti ismeretek a továbbiakban a Bohr-féle atommodellre, illetve a Lewis-féle oktettszabályra építve fejleszthetők tovább.  

 A periódusos rendszer (egyszerűsített) elektronszerkezeti alapon való értelmezése 

 Az egyszerű ionok elektronleadással, illetve -felvétellel való képződése. 

 A molekulák kialakulása egyszeres és többszörös kovalens kötésekkel mutatható be.  

 A 7–8. évfolyamon a kötés- és a molekulapolaritás fogalma nincs bevezetve, csak a „hasonló a hasonlóban oldódik jól” elv szerint a 

„vízoldékony”, „zsíroldékony” és „kettős oldékonyságú” anyagok különböztetendők meg. 
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 A fémek jellegzetes tulajdonságai az atomok közös, könnyen elmozduló elektronjaival értelmezhetők. 

Az anyagmennyiség fogalma 

 A rendezett kémiai egyenletek alapján egyszerű sztöchiometriai számításokat teszi lehetővé. 

 Egymással maradéktalanul reakcióba lépő, vagy bizonyos mennyiségű termék előállításához szükséges anyagmennyiségek kiszámítása. 

 A részecskeszemléletet erősíti, annak ismerete a kémiai reakciók során a részecskék száma (és nem a tömege) a meghatározó.  

A redoxireakciók tárgyalása ezeken az évfolyamokon az égés jelenségéből indul ki, s az oxidáció és a redukció értelmezése is csak 

oxigénátmenettel történik.  

 Az oxidokból kiinduló fémkohászat alapegyenletei nyújtják. 

A savak és bázisok jellemzésére és a sav-bázis reakciók magyarázatára a 7–8. évfolyamon a disszociáció (Arrhenius-féle) elmélete szolgál. 

 A savak vizes oldatai savas kémhatásúak, a bázisok vizes oldatai lúgos kémhatásúak. 

 A kémhatás indikátorokkal vizsgálható és a pH-skála segítségével számszerűsíthető. 

 A savak és lúgok vizes oldatai maró hatásúak. 

 A savak és bázisok vizes oldatai só és víz keletkezése mellett közömbösítési reakcióban reagálnak egymással.  

A szervetlen kémiai ismeretek tárgyalása és a szerves vegyületek bevezetése az előfordulásuk és a mindennapi életünkben betöltött szerepük 
alapján csoportosítva történik.  
A környezetkémiai témák közül már ebben az életkorban szükséges a fontosabb szennyezőanyagok és eredetük ismerete. 

 

A kémia tantárgy más tantárgyi kompetenciák fejlesztéséhez is hozzájárul: a matematikai és digitális kompetenciák, esztétikai-művészeti 

tudatossá, kifejezőképesség, anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációkészség, kezdeményezőképesség, szociális és állampolgári 

kompetencia,nemzeti öntudat erősítéséhez.  

A kémia oktatás segíti: az állampolgárságra és demokráciára nevelést, az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésére, a testi és lelki 

egészségre, valamint a családi életre nevelést, médiatudatosságuk kifejlődését, a felelősségvállalás önmagukért és másokért, környezettudatosság 

és a fenntarthatóságra törekvés kialakítását. 
 

A számonkérés formái, értékelés 
 

Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és 

problémamegoldó képessége. Meg kell követelni a jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű 

megfogalmazással történő leírását és értelmezését. Az értékelés kettős céljának megfelelően mindig meg kell találni a helyes arányt a formatív 

és a szummatív értékelés között. Fontos szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által végzett értékelésnek 

is. Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél változatosabbak, az életkornak megfelelőek legyenek. A hagyományos írásbeli és szóbeli 

módszerek mellett a diákoknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről valamely konkrét, 
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egyénileg vagy csoportosan elkészített termék (rajz, modell, poszter, plakát, prezentáció, vers, ének stb.) létrehozásával is tanúbizonyságot 

tegyenek. 
 

7. évfolyam I.félév heti 2 óra,össz..36 ó., II. félév heti 1 óra, össz.18 ó. 
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Tematikai 

egység/fejlesztési cél 
A kémia tárgya, kémiai kísérletek 

Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás Térfogat és térfogatmérés. Halmazállapotok, anyagi változások, hőmérsékletmérés. 

A tematikai egység céljai 

Tudománytörténeti szemlélet kialakítása. A kémia tárgyának, alapvető módszereinek és szerepének megértése. A kémia kikerülhetetlenségének bemutatása 

a mai világban. A kémiai kísérletezés bemutatása, megszerettetése, a kísérletek tervezése, a tapasztalatok lejegyzése, értékelése. A biztonságos 

laboratóriumi eszköz- és vegyszerhasználat alapjainak kialakítása. A veszélyességi jelek felismerésének és a balesetvédelem szabályai alkalmazásának 

készségszintű elsajátítása. 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Tan-eszközök 

A kémia tárgya és jelentősége 

A kémia tárgya és jelentősége az ókortól 

a mai társadalomig. 

A kémia szerepe a mindennapi 

életünkben.  

A kémia felosztása, főbb területei.  

 

 

Ismeretek gyűjtése az ókorban és a középkorban már 

alkalmazott kémiai eljárásokról. (pl. balzsamozás nátronnal, 

sörfőzés, fémek (bronz, réz, vas) előállítása, alkímia. 

Hétköznapi tárgyaink anyagai és a kémia kapcsolatának 

felismerése. 

 

 

Önálló és csoportos 

információfeldolgozás 

(képek, szemelvények), 

ötletbörze, 

Frontális információközlés 

Projektfeladat: prezentáció 

(plakát) készítése egy ókori 

kémiai eljárásról. 

  

IKT eszközök 

Laboratóriumi eszközök, vegyszerek 

Alapvető laboratóriumi eszközök. 

Szilárd, folyadék- és  

gáz halmazállapotú vegyszerek tárolása. 

Vegyszerek veszélyességének jelölései. 

 

Fontosabb laboratóriumi eszközök, anyaguk, felépítésük és 

funkciójuk kapcsolatának  felismerése. (üvegeszközök: 

kémcső, főzőpohár, mérőhenger, keverőbot; fa és 

fémeszközök: tálca, kémcsőfogó, kémcsőállvány; 

borszeszégő/Bunsen-égő) 

Térfogatmérő-eszközök használata (tanulói kísérlet, 

meghatározott térfogatok kimérése) 

Fontosabb veszélyesség-jelek felismerése és értelmezés. 

 

 

Frontális információközlés,  

Önálló és csoportos 

információfeldolgozás 

(eszközök felismerés, 

funkciójuk azonosítása) 
 

  

 

laboratóriumi 

eszközök, 
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Kémiai kísérletek 

A kísérletek célja, tervezése, rögzítése, 

tapasztalatok és következtetések. A 

kísérletezés közben betartandó szabályok 

ismerete és megértése. Azonnali 

tennivalók baleset esetén.  

Egyszerű kísérletek szabályos és 

biztonságos végrehajtása. 

 

 

 

Egyszerű kísérletek megtervezése, elvégzése, tapasztalatok 

rögzítése: 

pl. indikátoros híg ecetsav és nátrium-karbonát oldatok 

reakciója. 

A kémiai veszélyek felismerése és kezelése: „Mit tennél 

baleset esetén?” – szituációk 

pl. meggyulladt ruha, vegyszer ömlik a kézre, fröccsen a 

szembe. 

 

Frontális információközlés, 

Csoportos tanulókísérlet 

Szituációs játékok 

Biológia-

egészségtan: 

ízlelés, szaglás, 

tapintás, látás. 

 

Fizika: a fehér 

fény színekre 

bontása, a látás 

fizikai alapjai. 

 

vegyszerek (ecetsav, 

szóda), főzőpohár 

Fogalmak 
Balesetvédelmi szabály, veszélyességi jelölés, laboratóriumi eszköz, kísérlet. 



Cecei Általános Iskola                                                                               Pedagógiai program 

 

330 
 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 
Részecskék, halmazok, változások, keverékek 

Órakeret  

19 óra 

Előzetes tudás Balesetvédelmi szabályok, laboratóriumi eszközök, halmazállapotok, halmazállapot-változások. 

A tematikai egység céljai 

Tudománytörténeti szemlélet kialakítása az atom és az elem fogalmak kialakulásának bemutatásán keresztül. 

A részecskeszemlélet és a daltoni atomelmélet megértése. 

Az elemek, vegyületek, molekulák vegyjelekkel és összegképlettel való jelölésének elsajátítása. 

Az állapotjelzők, a halmazállapotok és az azokat összekapcsoló fizikai változások értelmezése. 

A fizikai és kémiai változások megkülönböztetése. A változások hőtani jellemzőinek megértése. 

A kémiai változások leírása szóegyenletekkel. 

Az anyagmegmaradás törvényének elfogadása és ennek alapján vegyjelekkel írt reakcióegyenletek rendezése. 

A keverékek és a vegyületek közötti különbség megértése. A komponens fogalmának megértése és alkalmazása. 

A keverékek típusainak ismerete és alkalmazása konkrét példákra, különösen az elegyekre és az oldatokra vonatkozóan. Az összetétel megadási módjainak 

ismerete és alkalmazása. 

Keverékek szétválasztásának kísérleti úton való elsajátítása. 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Tan-eszközök 

Részecskeszemlélet a kémiában 

A részecskeszemlélet elsajátítása. 

Az atom szó eredete és a daltoni 

atommodell. Az egyedi részecskék 

láthatatlansága, modern műszerekkel 

való érzékelhetőségük. A részecskék 

méretének és számának szemléletes 

tárgyalása. 

 

Tanulói kísérletek elvégzése megfigyelése, 

tapasztalatok rögzítése a jelenség okainak 

feltárása tanári segítséggel (pl. diffúziós 

jelenségek vizsgálata folyékony közegben, 

térfogatcsökkenés etanol és víz elegyítésekor) 

Demonstrációs kísérletek megfigyelése, 

tapasztalatok rögzítése a jelenség okainak 

feltárása tanári segítséggel (pl. diffúziós 

jelenségek vizsgálata gáz halmazállapotban.) 

Anyagokról készített nanoszkópikus felvételek 

elemzése. 

Modell és valóság viszonyának megértése saját 

példák alapján. 

 

Frontális információközlés, 

Csoportos tanulókísérlet 

Demonstrációs kísérlet 

Ötletbörze 

Önálló/csoportos 

információfeldolgozás 

(felvételek és szemelvények, 

kísérleti tapasztalatok) 

 IKT eszközök, 

főzőpohár, (víz, jód, 

kálium-

permanganát, etanol) 

Elemek, vegyületek 

A kémiailag tiszta anyag fogalma. 

Azonos/különböző atomokból álló 

kémiailag tiszta anyagok: 

elemek/vegyületek. Az elemek jelölése 

vegyjelekkel (Berzelius). Több azonos 

atomból álló részecskék képlete. 

Vegyületek jelölése képletekkel. A 

mennyiségi viszony és az alsó index 

 

A vegyjelek gyakorlása az eddig megismert 

elemeken, újabb elemek bevezetése, pl. az ókor 

hét fém 

Információgyűjtés az elemfelfedezésekről.  

Kísérlet tervezése/elvégzése/tapasztalatok 

rögzítése, értelmezése (pl. cukor hőbontása, 

vízbontás elektolízissel) 

Az eddig megismert vegyületek vegyjelekkel 

 

Frontális információközlés,  

demonstrációs/tanuló kísérlet  

Önálló/csoportos 

információfeldolgozás 

(szemelvények, prezentációk) 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

őskorban, ókorban ismert fémek 

IKT eszközök 

kísérleti eszközök, 

vegyszerek (pl. 

cukor, vízbontó 

készülék) 
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jelentése. 

 

való felírása, bemutatása. 

Molekulák 

A molekula mint atomokból álló önálló 

részecske. A molekulákat összetartó erők 

(részletek nélkül). 

 

Molekulamodellek építése. 

 

Frontális információközlés,  

Csoportmunka,  

Csoportos 

információfeldolgozás 

(Műszeres felvételek 

molekulákról) 

 Molekula-modellek, 

IKT eszközök  

Halmazállapotok és a kapcsolódó fizikai 

változások 

A szilárd, a folyadék- és a 

gázhalmazállapotok jellemzése, a 

kapcsolódó fizikai változások. 

Olvadáspont, forráspont.  

Párolgás, illékonyság. 

A fázis fogalma. 

Egykomponensű, kétfázisú rendszerek 

bemutatása, sűrűségük viszonya 

 

 

Kísértetek tervezése, elvégzése/megfigyelése, 

tapasztalatok rögzítése, értelmezése: 

pl.  

Olvadás- és forráspont mérése, 

Jód szublimációja. 

Illékonyság bemutatva, pl. etanol/éter és víz. 

A jég olvadása, a „jéghegy” úszása. 

 

 

Frontális információközlés, 

Csoportos tanulókísérlet 

Demonstrációs kísérlet 

Csoportos 

információfeldolgozás (kísérleti 

tapasztalatok) 

Fizika: tömeg, térfogat, sűrűség, 

energia, halmazállapotok 

jellemzése, egyensúlyi állapotra 

törekvés, termikus egyensúly, 

olvadáspont, forráspont, 

hőmérséklet 

 

 

 

 

 

Kísérleti eszközök, 

vegyszerek (jód, 

etanol, éter, jég, 

hőmérő), 

IKT-eszközök  

Ismeretek/ fejlesztési követelmények 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Tan-eszközök 



Cecei Általános Iskola                                                                               Pedagógiai program 

 

332 
 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Tan-eszközök 

Hőtermelő és hőelnyelő változások 

A változásokat kísérő hő. Hőtermelő és 

hőelnyelő folyamatok a rendszer és a 

környezet szempontjából. 

 

 

Tanulói kísérletek 

megtervezése/elvégzése/tapasztalatok 

rögzítése, értelmezése: 

Hőtermelő változások: 

- égés (etanol), lúgkő oldódása 
Hőelnyelő változások: 

- éter párolgása, kálisalétrom 

oldódása 
A párolgás szerepének felismerése az emberi 

test hőszabályozásban. Ezzel kapcsolatos 

életmód/egészségügyi vonatkozások 

összegyűjtése. 

 

 

 

Demonstrációs kísérletek 

elvégzése  

Frontális információközlés, 

Csoportos 

információfeldolgozás. 

Tantárgyi koncentráció 

Prezentáció készíttetése 

önálló/csoportmunkában. 

 

 

Biológia-egészségtan: emberi 

testhőmérséklet szabályozása 

Kísérleti eszközök, 

vegyszerek 

(etanol, lúgkő, éter, 

kálisalétrom), IKT-

eszközök 

Az anyagmegmaradás törvénye 

A kémiai változások leírása 

szóegyenletekkel, kémiai jelekkel 

(vegyjelekkel, képletekkel). Mennyiségi 

viszonyok figyelembevétele az 

egyenletek két oldalán. Az 

anyagmegmaradás törvénye. 

 

Elvégzett demonstrációs kísérlet megfigyelése, 

tapasztalatok rögzítése, értelmezése. 

Már megismert kémiai változások felírása 

szóegyenletekkel, majd kémiai jelekkel.  

Egyszerű számítási feladatok elvégzése az 

anyagmegmaradás (tömegmegmaradás) 

felhasználásával. 

 

Demonstrációs kísérletek 

elvégzése mérlegen: 

pl.  

ezüst-nitrát-oldat + kálium-

jodid oldat 

szódabikarbóna + ecetsav. 

Számítási feladatok megoldási 

menetének frontális ismertetése 

 

 Kísérleti eszközök, 

vegyszerek(ezüst-

nitrát, kálium-jodid-

oldat, 

szódabikarbóna, 

ecetsav), 

táramérleg IKT 

eszközök 
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Ismeretek/ fejlesztési követelmények 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Tan-eszközök 

Oldatok 

Oldhatóság. Telített oldat. Az oldhatóság 

változása a hőmérséklettel. Rosszul 

oldódó anyagok. A „hasonló a 

hasonlóban oldódik jól” elv. 

 

Oldhatósági kísérletek tervezése / elvégzése / 

tapasztalatok rögzítése, értelmezése a hasonló-

hasonlót old elv alkalmazásával. 

pl. étolaj-víz-konyhasó-homok 

 

Vízben rosszul oldódó anyagok  - csapadék 

fogalmának a megismerése kísérleten 

keresztül: 

meszes víz + kilélegzett levegő 

 

Oldhatósági grafikonok elemzése, 

információinak alkalmazása kristályosítási 

kísérletek elvégzéséhez. 

 

Telített oldat készítése 

(számítási feladatok, oldhatósági adatok 

leolvasása. tömeg és térfogatmérés, 

oldatkésztés) 

 

Információk, példák gyűjtése a gázok 

oldódásának hőmérséklet- és nyomásfüggéséről 

példákkal (pl. keszonbetegség, magashegyi 

kisebb légnyomás következményei). 

 

Tanulói kísérletek és elemzés, 

 

Ábra- és adatsor-elemzés 

 

Információgyűjtés 

 

Prezentációkészítés 

Fizika: tömeg, térfogat, sűrűség, 

energia, halmazállapotok 

jellemzése, egyensúlyi állapotra 

törekvés, termikus egyensúly, 

olvadáspont, forráspont, 

hőmérséklet, nyomás, 

mágnesesség, hőmérséklet 

mérése, sűrűség mérése és 

mértékegysége, testek úszása, 

légnyomás mérése, tömegmérés, 

térfogatmérés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Földrajz-Biológia-egészségtan: 

légkör 

 

 

 

 

Földrajz-Biológia-egészségtan: 

Kísérleti eszközök, 

vegyszerek (étolaj, 

konyhasó, homok, 

meszesvíz, víz, timsó 

vagy rézgálic), 

táramérleg IKT 

eszközök 
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Keverékek komponenseinek 

szétválasztása 

 

Keverékek szétválasztásának gyakorlása. 

Kísérletek szabályos és biztonságos 

végrehajtása 

 

Oldás, kristályosítás, ülepítés, 

dekantálás, szűrés, bepárlás, mágneses 

elválasztás, desztilláció, adszorpció. 

Egyszerű elválasztási feladatok megtervezése 

és/vagy kivitelezése. 

pl. vas- és alumíniumpor szétválasztása 

mágnessel 

színes filctoll festékanyagainak szétválasztása 

papírkromatográfiával  

Sós homokból só kioldása, majd bepárlás után 

kristályosítása. 

Információgyűjtés a „tengeri só” előállításának 

módjairól. 

 

Információk gyűjtése és rendszerezése 

a desztillációról és az adszorpcióról (utóbbival 

kísérlet elvégzése is: málnaszörp 

„színtelenítése”):  

pl. pálinkafőzés, kőolaj-finomítás, 

a Telkes-féle – tengervízből ivóvizet készítő – 

labda, orvosi szén, dezodorok, szilikagél. 

 

Információk gyűjtése a levegő 

komponenseinek szétválasztásáról. 

 

Szilárd keverék komponenseinek vizsgálata, 

kimutatása. (egyszerű tanuló kísérleteken 

keresztül, pl. kvarchomok-mészkő, 

kvarchomok-konyhasó) 

 

 

Tanulói kísérletek és elemzés, 

 

Ábra- és adatsor-elemzés 

 

Információgyűjtés 

 

Prezentációkészítés 

 

természetes vizek  

 

 

 

talajtípusok. 

 

 

 

 

 

Kísérleti eszközök, 

vegyszerek  

(vaspor, 

alumíniumpor, 

konyhasó, homok, 

mészkőpor, sósav) 

IKT eszközök 

 

A levegő mint gázelegy 

A levegő térfogatszázalékos összetétele. 

Néhány vizes oldat 

Édesvíz, tengervíz (sótartalma 

tömegszázalékban), vérplazma (oldott 

anyagai). 

Szilárd keverékek 

Szilárd keverék (pl. só és homok, vas és 

kénpor, sütőpor, bauxit, gránit, talaj). 

Fogalmak Daltoni atommodell, kémiailag tiszta anyag, elem, vegyület, molekula, vegyjel, képlet, halmazállapot, fázis, fizikai és kémiai változás, 

hőtermelő és hőelnyelő változás, anyagmegmaradás, keverék, komponens, elegy, oldat, tömegszázalék, térfogatszázalék. 
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Tematikai 

egység/fejlesztési cél 
A részecskék szerkezete és tulajdonságai, vegyülettípusok 

Órakeret  

14 óra 

Előzetes tudás Részecskeszemlélet, elem, vegyület, molekula, kémiai reakció 

A tematikai egység céljai 

A mennyiségi arányok értelmezése vegyületekben a vegyértékelektronok számának, illetve a periódusos rendszernek az ismeretében. 

Az anyagmennyiség fogalmának és az Avogadro-állandónak a megértése. 

Ionok, ionos kötés, kovalens kötés és fémes kötés értelmezése a nemesgáz-elektronszerkezetre való törekvés elmélete alapján. 

Az ismert anyagok besorolása legfontosabb vegyülettípusokba. 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Tan-eszközök 

Az atom felépítése 

Atommodellek a Bohr-modellig. 

Atommag és elektronok. Elektronok 

felosztása törzs- és 

vegyértékelektronokra. 

Vegyértékelektronok jelölése a vegyjel 

mellett pontokkal, elektronpár esetén 

vonallal. 

 

Példák gyűjtése az atomi méretek szemléltetésére. 

Jártasság szerzése az atom vegyértékelektron-szerkezetének  

jelölésében. 

 

 

Frontális információközlés. 

Ötletbörze 

 

Fizika: 

töltés, 

áramvezetés, 

természet 

méretviszo-

nyai, atomi 

méretek. 

 

IKT-eszközök 

A periódusos rendszer 

Története (Mengyelejev), felépítése.  

A vegyértékelektronok száma és a kémiai 

tulajdonságok összefüggése a periódusos 

rendszer 1., 2. és 13–18. (régebben fő-

csoportoknak nevezett) csoportjaiban.  

Fémek, nemfémek, félfémek 

elhelyezkedése a periódusos rendszerben.  

Magyar vonatkozású elemek (Müller 

Ferenc, Hevesy György). 

Nemesgázok elektronszerkezete. 

 

 

A periódusos rendszer szerepének jelentőségének megértése 

feladatok keresztül. 

Kiselőadások, prezentációk, plakát készítése Müller Ferenc 

és Hevesy György munkásságáról 

 

 

Frontális információközlés 

Egyéni és csoportos 

információgyűjtés és feldolgozás 

a megadott témákban. 

  

 

IKT- eszközök 

 

(ill. fali periódusos 

rendszer) 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. Pontok Tan-eszközök 

Az anyagmennyiség 

Az anyagmennyiség fogalma és 

mértékegysége. Avogadro-állandó. 

Atomtömeg, moláris tömeg és 

 

Az anyagmennyiség fogalmának a megértése, 

anyagmennyiségre vonatkozó számítási feladatok megoldása. 

Példák, hasonlatok gyűjtése a moláris mennyiségek 

 

Frontális ismeretközlés 

Ötletbörze 

 

Fizika: tömeg, 

 

 

IKT-eszközök 
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mértékegysége, kapcsolata a fizikában 

megismert tömeg mértékegységével. 

nagyságrendjének szemléltetésére. 

pl. 1 mol mennyiségű elemek, vegyületek kimérése, „Hány 

mol homokszem lehet a Szaharában?” 

Elemek, vegyületek moláris tömegeinek meghatározása a 

periódusos rendszerben lévő elem atomtömegek ismeretében. 

Meghatározott tömegű kémiailag tiszta anyag 

anyagmennyiségének kiszámítása. 

Egyszerű sztöchiometriai számítások végzése, a reakcióban 

szereplő anyagok tömegének/anyagmennyiségének 

ismeretében. 

 

 

Egyszerű ionok képződése 

A nemesgáz-elektronszerkezet elérése 

elektronok leadásával, illetve 

felvételével: kation, illetve anion 

képződése. Ionos kötés. Ionos vegyületek 

képletének jelentése. 

 

 

Egyszerű ionok töltésének a meghatározása, jelölése a 

periódusos rendszer 1, 2, 3. ill. 17, 18. csoportjának 

elemeinél. 

Egyszerű ionok elnevezésének a gyakorlása. 

Egyszerű ionvegyületek képletének meghatározása. 

Ionvegyületek tömegszázalékos összetételének 

meghatározása képletük alapján. 

Egyszerű sóvegyületek keletkezésének felírása egyenlettel. 

 

Tanári magyarázat 

Önálló ismeretalkalmazás  
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Ismeretek/ fejlesztési követelmények 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Tan-eszközök 

Kovalens kötés 

A nemesgáz-elektronszerkezet elérése az 

atomok közötti közös kötő elektronpár 

létrehozásával. Egyszeres és többszörös 

kovalens kötés. Kötő és nemkötő 

elektronpárok, jelölésük vonallal. 

Molekulák és összetett ionok kialakulása.  

 

 

 

Egyszerű molekulák szerkezetének felírásának gyakorlása az 

atomok vegyérték-elektronszerkezetének ismeretében az 

oktettelv felhasználásával. (C, H, N, O, Cl) 

 

Molekulák alkotó elemek tömegszázalékos összetételének 

számítása. 

 

Példák gyűjtése összetett ionokra, elnevezésükre. 

(pl. ammóniumion, hidroxidion) 

Összetett ionok keletkezésével járó kísérletek, pl. alkáli- és 

alkáliföldfémek reakciója vízzel. 

 

 

Frontális információközlés, 

 

Csoportmunka (megadott elemek 

atomjaiból molekulák 

szerkesztése) 

 

 

 

Demonstrációs kísérlet 

pl. Na, Ca, reakciója vízzel, 

ammónia és hidrogén-klorid 

gázfázisú reakciója. 

 Modellek 

Kísérleti eszközök, 

vegyszerek (K, Na, 

víz), 

IKT eszközök 

 

Fémes kötés  

Fémek és nemfémek megkülönböztetése 

tulajdonságaik alapján. Fémek jellemző 

tulajdonságai. A fémes kötés, az 

áramvezetés értelmezése az atomok 

közös, könnyen elmozduló elektronjai 

alapján. Könnyűfémek, nehézfémek, 

ötvözetek. 

 

 

 

Az ionos, kovalens és fémes kötés 

ismerete, valamint a köztük levő 

különbség megértése. 

 

A fémek és a fémes kötéshez kapcsolódó jellemzők, 

tulajdonságok vizsgálata: 

pl. 

- vezetőképesség-vizsgálat 

- mechanikai tulajdonságok vizsgálata, 

életből vett példák gyűjtése ezek gyakorlati 

hasznáról (alufólia, rézfúvós hangszerek) 

- sűrűségkülönbségek vizsgálata tömeg és 

térfogatméréssel. 
Demonstrációs kísérletek megfigyelés, tapasztalatok 

rögzítése 

 

Ismeretek rendszerezése, kísérletleírások elemzésével az 

anyagban lévő kötéstípus meghatározása. 

 

 

Frontális információközlés 

 

Csoportos tanulói kísérlet 

 

Demonstrációs kísérlet 

(pl. vas, alumíniumpor égése,  

 Modellek 

Kísérleti eszközök, 

vegyszerek (Vas- és 

alumíniumpor, 

gázégő), 

IKT eszközök 

 

Fogalmak 
Atommag, törzs- és vegyértékelektron, periódusos rendszer, anyagmennyiség, ion, ionos, kovalens és fémes kötés, só. 
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Tematikai 

egység/fejlesztési cél 
A kémiai reakciók típusai 

Órakeret  

16 óra 

Előzetes tudás Vegyértékelektron, periódusos rendszer, kémiai kötések, fegyelmezett és biztonságos kísérletezési képesség. 

A tematikai egység céljai 

A kémiai reakciók főbb típusainak megkülönböztetése. 

Egyszerű reakcióegyenletek rendezésének elsajátítása. 

A reakciók összekötése hétköznapi fogalmakkal: gyors égés, lassú égés, robbanás, tűzoltás, korrózió, megfordítható folyamat, sav, lúg. 

Az ismert folyamatok általánosítása (pl. égés mint oxidáció, savak és bázisok közömbösítési reakciói), ennek alkalmazása kísérletekben. 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Tan-eszközök 

Egyesülés 

Egyesülés fogalma, példák. 

 

 

 

Egyesülési és bomlási reakciókhoz kapcsolódó kíséreltek 

szabályos és biztonságos végrehajtása. 

pl. Hidrogén égése, magnézium égése 

pl. cukor, nátrium-hidrogén-karbonát, kálium-permanganát, 

vas-oxalát hőbontása 

A kísérletek elemzése. 

 

A reakciók egyenletének felírása, rendezésének gyakorlása 

 

Demonstrációs és tanulói 

kísérletek: 

vízbontás elektrolízissel, 

alumínium és jód reakciója, cink 

és kénpor reakciója 

Ismeretek rendszerezése 

Frontális ismeretközlés 

 

 

 

Biológia-

egészségtan: 

anyagcsere. 

 

Fizika: hő. 

Kísérleti eszközök, 

vegyszerek 

(Kipp-készülék, 

magnézium, KMnO4, 

vas-oxalát 

Bomlás 

Bomlás fogalma, példák. 

Gyors égés, lassú égés, oxidáció, 

redukció 

Az égés mint oxigénnel történő kémiai 

reakció. Robbanás. Tökéletes égés, nem 

tökéletes égés és feltételei. Rozsdásodás. 

Korrózió. Az oxidáció mint 

oxigénfelvétel. A redukció mint 

oxigénleadás. A redukció ipari 

jelentősége. A CO-mérgezés és 

elkerülhetősége, a CO-jelzők fontossága. 

Tűzoltás, felelős viselkedés tűz esetén. 

 

Tanulói kísérletek elvégzése, elemzése 

Pl. faszén, toluol (vagy más szénhidrogén) égésének 

vizsgálata. 

Égéstermékek kimutatása. 

Savval tisztított, tisztítatlan és olajos szög vízben való 

rozsdásodásának vizsgálata.  

Az élő szervezetekben végbemenő anyagcsere-folyamatok 

során keletkező CO2-gáz kimutatása indikátoros meszes 

vízzel.  

Levegőszabályozás gyakorlása Bunsen- vagy más gázégőnél: 

kormozó és szúróláng.  

Tűzoltás fontos szabályainak és a tűz esetén helyes 

magatartás megismerése és értelmezése, az égés kémiai 

feltételének ismeretében.  Reakcióegyenletek írásának 

gyakorlása. 

 

Demonstrációs kísérletek 

Süvöltő vizes ballon 

(alkoholgőzök égése PC 

ballonban) 

Termitreakció 

Izzó faszén, víz tetején égő 

benzin oltása. 

 

Szituációs játékok tűzesetekre. 

 

 

  

Kísérleti eszközök, 

vegyszerek,(PC ballon,  

96%-os etanol, faszén, 

benzin, meszes víz, 

kénsav, szeg, gázégő) 

elszívófülke, 

 

IKT-eszközök 
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Oldatok kémhatása, savak, lúgok 

Savak és lúgok, disszociációjuk vizes 

oldatban, Arrhenius-féle sav-bázis 

elmélet. pH-skála, a pH mint a savasság 

és lúgosság mértékét kifejező számérték. 

Indikátorok. 

 

 

 

Kísérletek savakkal és lúgokkal 

Savak és lúgok alapvető reakciói. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közömbösítési reakció, sók képződése 

Közömbösítés fogalma, példák sókra. 

Savak, lúgok és a sav-bázis reakcióik ismerete, ezekkel 

kapcsolatos egyenletek rendezése. 

Kísérletek szabályos és biztonságos végrehajtása. Háztartási 

anyagok kémhatásának vizsgálata többféle indikátor 

segítségével. (szappan, mosószóda, ecet, hipó, citrompótló) 

Otthoni feladat: Növényi alapanyagú indikátor készítése. 

(tea, lilakáposztalé) 

 

Kísérletek savakkal (pl. ecettel) és pl. fémmel, mészkővel, 

tojáshéjjal, vízkővel. Információk gyűjtése arról, hogy a 

savas ételek, italok milyen módon és mértékben roncsolják a 

fogakat.  

Kísérletek szénsavval, a szénsav bomlékonysága. 

Megfordítható reakciók szemléltetése. 

Víz pH-jának meghatározása állott és frissen forralt víz 

esetén.  

Kísérletek lúgokkal, pl. NaOH-oldat pH-jának vizsgálata. 

Annak óvatos bemutatása, hogy mit tesz a 13-as pH-jú 

NaOH-oldat a bőrrel. 

 

Különböző töménységű savoldatok és lúgoldatok összeöntése 

indikátor jelenlétében, a keletkező oldat kémhatásának és 

pH-értékének vizsgálata. Reakcióegyenletek írásának 

gyakorlása. 

Egyszerű számítási feladatok közömbösítéshez szükséges 

oldatmennyiségekre. 

 

Demonstrációs és tanulói 

kísérletek 

 

Frontális ismeretközlés 

 

Önálló és csoportos 

információfeldolgozás 

 

Otthoni feladat 

(indikátorkészítés, pH mérés) 

 

Csoportmunka 

 

Projektmunka 

(pl. lakóhelyen található 

természetes vizek pH-jának 

vizsgálata) 

 

  

Kísérleti eszközök, 

háztartási anyagok, 

vegyszerek, (szappan, 

szóda, ecet, hipó, 

citrompótló, tea, 

vöröskáposztalé, 

tojáshéj, mészkő, 

NaOH-oldat, szénsavas 

víz, indikátorok) pH-

mérő. 

A kémiai reakciók egy általános sémája 

 nemfémes elem égése (oxidáció, 

redukció) → égéstermék: nemfém-

oxid → nemfém-oxid reakciója 

vízzel → savoldat (savas kémhatás) 

 fémes elem égése (oxidáció, 

redukció) → égéstermék: fém-oxid 

→ fém-oxid reakciója vízzel → 

lúgoldat (lúgos kémhatás)  

 savoldat és lúgoldat összeöntése 

(közömbösítési reakció) → sóoldat 

(ionvegyület, amely vízben jól 

Az általánosítás képességének fejlesztése típusreakciók 

segítségével. 

Tanulói kísérletek végrehajtása és elemzése 

pl. Foszfor égetése, az égéstermék felfogása és vízben oldása, 

az oldat kémhatásának vizsgálata.  

 

pl. Kalcium égetése, az égésterméket vízbe helyezve az oldat 

kémhatásának vizsgálata. 

 

 

 

Demonstrációs és 

tanulókísérletek 

 

Frontális ismeretközlés 

 

Információgyűjtés és 

rendszerezés 

 

Fali táblák készítése 

projektfeladatként 

  

Kísérleti eszközök, 

anyagok (vörösfoszfor, 

kalcium, sósav, NaOH-

oldat, szódavíz, meszes 

víz, indikátorok), 

 

IKT eszközök 
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oldódik, vagy csapadékként kiválik).  

kémiai reakciók sebességének változása a 

hőmérséklettel (melegítés, hűtés). 

pl. Kémcsőben lévő, indikátort is tartalmazó, kevés NaOH-

oldathoz sósav adagolása az indikátor színének 

megváltozásáig, oldat bepárlása. Szódavíz (szénsavas 

ásványvíz) és meszes víz összeöntése indikátor jelenlétében. 

 

Hétköznapi példák gyűjtése a hőmérséklet és a 

reakciósebesség közötti kapcsolatról. 

Fogalmak 
Egyesülés, bomlás, gyors és lassú égés, oxidáció, redukció, pH, sav, lúg, közömbösítés. 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredménye, a továbblépés feltétele 

 

 

A tanuló ismerje a kémia egyszerűbb alapfogalmait (atom, kémiai és fizikai változás, elem, vegyület, keverék, halmazállapot, molekula, anyagmennyiség, tömegszázalék, 

kémiai egyenlet), alaptörvényeit, vizsgálati céljait, módszereit és kísérleti eszközeit, a mérgező anyagok jelzéseit. 

Tudja, hogy a kémia a társadalom és a gazdaság fejlődésében fontos szerepet játszik. 

Értse a kémia sajátos jelrendszerét, a periódusos rendszer és a vegyértékelektron-szerkezet kapcsolatát, egyszerű vegyületek elektronszerkezeti képletét, a tanult modellek és a 

valóság kapcsolatát. 

Értse és az elsajátított fogalmak, a tanult törvények segítségével tudja magyarázni a halmazállapotok jellemzőinek, ill. a tanult elemek és vegyületek viselkedésének alapvető 

különbségeit, az egyes kísérletek során tapasztalt jelenségeket. 

Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról önállóan vagy csoportban dolgozva információt keresni, és tudja ennek eredményét másoknak változatos módszerekkel, az 

infokommunikációs technológia eszközeit is alkalmazva bemutatni. 

Alkalmazza a megismert törvényszerűségeket egyszerűbb, a hétköznapi élethez is kapcsolódó problémák, kémiai számítási feladatok megoldása során, ill. gyakorlati 

szempontból jelentős kémiai reakciók egyenleteinek leírásában. 

Használja a megismert egyszerű modelleket a mindennapi életben előforduló, a kémiával kapcsolatos jelenségek elemzéseskor. 

Megszerzett tudását alkalmazva hozzon felelős döntéseket a saját életével, egészségével kapcsolatos kérdésekben, vállaljon szerepet személyes környezetének megóvásában. 

 

 

8. évfolyam  / I. félév heti 2 óra, össz.:36 ó., II.félév heti 1 óra,össz.18 ó. / 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 
Élelmiszerek és az egészséges életmód 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Elem, vegyület, molekula, periódusos rendszer, kémiai reakciók ismerete, fegyelmezett és biztonságos kísérletezés. 
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A tematikai egység céljai 

A szerves és a szervetlen anyagok megkülönböztetése. 

Ismert anyagok besorolása a szerves vegyületek csoportjaiba. Információkeresés az élelmiszerek legfontosabb összetevőiről. A mindennapi életben előforduló, a 

konyhai tevékenységhez kapcsolódó kísérletek tervezése, illetve elvégzése. Annak rögzítése, hogy a főzés többnyire kémiai reakciókat jelent. 

Az egészséges táplálkozással kapcsolatban a kvalitatív és a kvantitatív szemlélet elsajátítása. 

A tápanyagok összetételére és energiaértékére vonatkozó számítások készségszintű elsajátítása. 

Az objektív tájékoztatás és az elriasztó hatású kísérletek eredményeként elutasító attitűd kialakulása a szenvedélybetegségekkel szemben. 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Tan-eszközök 

Szerves vegyületek 

Szerves és szervetlen anyagok 

megkülönböztetése.  

 

Szénhidrátok 

Elemi összetétel és az elemek aránya. A 

„hidrát” elnevezés tudománytörténeti 

magyarázata. Egyszerű és összetett 

szénhidrátok. Szőlőcukor (glükóz, 

C6H12O6), gyümölcscukor (fruktóz), 

tejcukor (laktóz), répacukor (szacharóz). 

Biológiai szerepük. Méz, kristálycukor, 

porcukor. Mesterséges édesítőszerek. 

Keményítő és tulajdonságai, növényi 

tartalék-tápanyag. Cellulóz és 

tulajdonságai, növényi rostanyag. 

Demonstrációs kísérlet elemzése: 

Tömény kénsav (erélyes vízelvonó szer) és 

kristálycukor reakciója.  

 

Tanulói kísérlet: 

Keményítő kimutatása jóddal élelmiszerekben. Csiriz 

készítése. 

Karamellizáció. 

Frontális információközlés 

 

 

Demonstrációs és tanulói 

kísérletek 

 

Információk gyűjtése, 

rendszerezése 

 

Projektmunka (pl. kiselőadás, 

prezentáció: édesítő anyagok 

története, mesterséges 

édesítőszerek, természetes 

textíliák, a cellulóz, mint 

sokoldalú ipari alapanyag.)  

Biológia-egészségtan: 

az élőlényeket felépítő 

főbb szerves és 

szervetlen anyagok, 

anyagcsere-folyamatok, 

tápanyag. 

 

Fizika: a táplálékok 

energiatartalma. 

IKT eszközök 

 

Kísérleti eszközök, 

vegyszerek 

(cc. kénsav, cukor, 

keményítő, Lugol-oldat) 
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Fehérjék 

Elemi összetétel. 20-féle alapvegyületből 

felépülő óriásmolekulák. Biológiai 

szerepük (enzimek és vázfehérjék). 

Fehérjetartalmú élelmiszerek. 

 

Tanulói kísérletek konyhai eszközökkel, anyagokkal: 

Tojásfehérje kicsapása mechanikai (habverés) magasabb 

hőmérsékleten, illetve sóval. 

 

 

Tanulói kísérletek, Frontális 

ismeretközlés 

  

Konyhai eszközök, tojás, 

konyhasó, ecet 

Zsírok, olajok 

Elemi összetételük. 

Megkülönböztetésük. Tulajdonságaik. 

Étolaj és sertészsír, koleszterintartalom, 

avasodás, kémiailag nem tiszta anyagok, 

lágyulás. 

 

 

Tanulói kísérletek: 

Oldékonysági vizsgálatok, pl. étolaj vízben való oldása 

tojássárgája segítségével, majonézkészítés. Információk 

gyűjtése a margarinról, sertészsírról. Különféle 

zsiradékok fizikai jellemzőinek összehasonlítása. 

Demonstrációs kísérlet (szappanfőzés) elemzése. 

 

 

Demonstrációs és tanulói 

kísérletek végrehajtása és 

elemzése 

 

 

 

 

Kísérleti eszközök, 

anyagok (étolaj, tojás, 

sertészsír, pálmazsír) 

Alkoholok és szerves savak 

Szeszes erjedés. Pálinkafőzés. A glikol, a 

denaturált szesz és a metanol erősen 

mérgező hatása. Ecetesedés. Ecetsav. 

 

Információk, hírek gyűjtése mérgezési esetekről. 

Tanulói kísérlet és elemzés: 

Alkoholok párolgásának bemutatása.  

Ecetsav kémhatásának vizsgálata, háztartásban 

előforduló további szerves savak (citromsav, borkősav) 

bemutatása. 

 

Tanulói kísérletek, Tanári 

magyarázat, Frontális 

ismeretátadás 

 Kísérleti eszközök, 

anyagok (metanol, 

etanol, citromsav, 

borkősav) 

Az egészséges táplálkozás 

Élelmiszerek összetétele, az összetétellel 

kapcsolatos táblázatok értelmezése, 

ásványi sók és nyomelemek. 

Energiatartalom, táblázatok értelmezése, 

használata. Sportolók, diétázók, 

fogyókúrázók táplálkozása. Zsír- és 

vízoldható vitaminok, a C-vitamin. 

Tartósítószerek. 

 

 

Információk gyűjtése, és rendszerezése az élelmiszerek 

tápanyag-összetételről. 

 

Az egészséges életmód kémiai szempontból való 

áttekintése, egészségtudatos szemlélet kialakítása 

példákon keresztül. 

 

Napi tápanyagbevitel vizsgálata összetétel és energia 

szempontjából. (Egy napi étrend tápanyag-

összetételének meghatározása) 

 

Üdítőitalok kémhatásának, összetételének vizsgálata a 

címke alapján.  

 

Tanári magyarázat 

 

Tanulói kísérletek 

 

Információgyűjtés, elemzés 

 

Prezentáció, kiselőadás 

  

IKT-eszközök 
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Információk gyűjtése Szent-Györgyi Albert 

munkásságáról, 

Szenvedélybetegségek 

Függőség. Dohányzás, nikotin. Kátrány 

és más rákkeltő anyagok, kapcsolatuk a 

tüdő betegségeivel. Alkoholizmus és 

kapcsolata a máj betegségeivel. 

„Partidrogok”, egyéb kábítószerek. 

 

 

Információk gyűjtése és rendszerezése a drog- és 

alkoholfogyasztás, valamint a dohányzás veszélyeiről.  

 

Információk gyűjtése Kabay János munkásságáról. 

 

 

Demonstrációs kísérlet 

Pl. dohányfüst nyoma 

papírzsebkendőn, próbálkozás 

kátrányfoltok oldószer nélküli 

eltávolításával.  

Képek, szövegrészletek elemzése 

 

  

Fogalmak 
Szerves vegyület, alkohol, szerves sav, zsír, olaj, szénhidrát, fehérje, dohányzás, alkoholizmus, drog. 
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Tematikai 

egység/fejlesztési cél 
Kémia a természetben 

Órakeret  

12 óra 

Előzetes tudás A halmazok, keverékek, kémiai reakciók ismerete, fegyelmezett és biztonságos kísérletezés. 

A tematikai egység céljai 

A természetben található legfontosabb anyagok jellemzése azok kémiai tulajdonságai alapján. 

Szemléletformálás annak érdekében, hogy a tanuló majd felnőttként is képes legyen alkalmazni a kémiaórán tanultakat a természeti környezetben előforduló 

anyagok tulajdonságainak értelmezéséhez, illetve az ott tapasztalt jelenségek és folyamatok magyarázatához. 

A levegő- és a vízszennyezés esetében a szennyezők forrásainak és hatásainak összekapcsolása, továbbá azoknak a módszereknek, illetve attitűdnek az 

elsajátítása, amelyekkel az egyén csökkentheti a szennyezéshez való hozzájárulását. 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Tan-eszközök 

Hidrogén 

Tulajdonságai. Előfordulása a 

csillagokban. 

A légköri gázok és a légszennyezés kémiai 

vonatkozásainak ismerete, megértése, környezettudatos 

szemlélet kialakítása. 

 

Demonstrációs és tanulói kísérlet: 

Hidrogén égése, durranógáz-próba. 

Annak kísérleti bemutatása, hogy az oxigén szükséges 

feltétele az égésnek. 

Lépcsős kísérlet gyertyasorral. 

Pl. esővíz pH-jának meghatározása.  

Szálló por kinyerése levegőből.  

 

Információk gyűjtése az elmúlt évtizedek levegővédelmi 

intézkedéseiről. 

 

Levegőszennyezettségi adatsorok értelmezése, az 

egészségügyi-határérték fogalmának megértése egyszerű 

számítási feladatokon keresztül. 

 

 

Demonstrációs és tanulói 

kísérletek 

 

Információfeldolgozás 

 

Tanári magyarázat 

Biológia-egészségtan: 

szaglás, tapintás, látás, 

környezetszennyezés, 

levegő-, víz- és 

talajszennyezés, 

fenntarthatóság. 

 

Fizika: Naprendszer, 

atommag, a 

természetkárosítás 

fajtáinak fizikai 

háttere, elektromos 

áram. 

 

 

 

Kísérleti eszközök, 

anyagok (Kipp-

készülék, gyertyák) 

 

Ásvány és kőzetminták 

 

IKT eszközök 

Légköri gázok 

A légkör összetételének ismétlése (N2, 

O2, CO2, H2O, Ar). Tulajdonságaik, 

légzés, fotoszintézis, üvegházhatás, a 

CO2 mérgező hatása. 

Levegőszennyezés 

Monitoring rendszerek, határértékek, 

riasztási értékek. Szmog. O3, SO2, NO, 

NO2, CO2, CO, szálló por (PM10). 

Tulajdonságaik. Forrásaik. Megelőzés, 

védekezés. Ózonpajzs. Az ózon mérgező 

hatása a légkör földfelszíni rétegében. A 

savas esőt okozó szennyezők áttekintése. 

 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. Pontok Tan-eszközök 
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Vizek 

Édesvíz, tengervíz, ivóvíz, esővíz, 

ásványvíz, gyógyvíz, szennyvíz, 

desztillált víz, ioncserélt víz, jég, hó. 

Összetételük, előfordulásuk, 

felhasználhatóságuk. A természetes vizek 

mint élő rendszerek. 

 

Tanulói kísérlet: 

Különböző vizek bepárlása, a bepárlási maradék vizsgálata.  

 

Információk gyűjtése és elemzése a kereskedelemben 

kapható ásványvizek kémiai összetételéről. 

 

 

Forrásfeldolgozás: Környezeti katasztrófák kémiai 

szemmel. 

 

 

Tanulói kísérlet 

 

Otthoni feladat 

 

Tantárgyi koncentráció 

 

Projektfeladat (prezentáció, 

plakát) 

 

Tanári magyarázat 

Földrajz: vizek, 

környezetkárosító 

anyagok és hatásaik. 

Kísérleti eszközök, 

anyagok (ásvány és 

csapvíz, mészkő, 

dolomit, sziksó, 

indikátorokecetsav) 

Vízszennyezés 

A Föld vízkészletének terhelése kémiai 

szemmel. A természetes vizeket 

szennyező anyagok (nitrát-, 

foszfátszennyezés, olajszennyezés) és 

hatásuk az élővilágra. A 

szennyvíztisztítás lépései. A közműolló. 

Élővizeink és az ivóvízbázis védelme. 

Ásványok, ércek 

Az ásvány, a kőzet és az érc fogalma. 

Magyarországi hegységképző kőzetek 

főbb ásványai. Mészkő, dolomit, 

szilikátásványok. Barlang- és 

cseppkőképződés. Homok, kvarc. Agyag 

és égetése. Porózus anyagok. Kőszén, 

grafit, gyémánt. Szikes talajok. 

 

Egyszerű ásvány- és kőzetgyűjtemény létrehozása. Ércek 

bemutatása.  

Tanulói kísérletek mészkővel, dolomittal és sziksóval, vizes 

oldataik kémhatásának bemutatása. 

A témakör ismereteinek szintézise: a vizek, ásványok és 

ércek kémiai összetételének áttekintése; a vízszennyezés 

kémiai vonatkozásainak ismerete, megértése, 

környezettudatos szemlélet kialakításához kapcsolódó 

feladatok megoldása. 

 

 

Tanulói kísérlet 

 

Tantárgyi koncentráció 

 

Projektfeladat 

(kőzetgyűjtemény) 

 

Tanári magyarázat 

 

Földrajz: ásványok, 

kőzetek, vizek, 

környezetkárosító 

anyagok és hatásaik. 

Fogalmak 
H2, légköri gáz, természetes és mesterséges víz, ásvány, érc, levegőszennyezés, vízszennyezés. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 
Kémia az iparban 

Órakeret  

13 óra 

Előzetes tudás A természetben előforduló anyagok ismerete, kémiai reakciók ismerete, fegyelmezett és biztonságos kísérletezés. 
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A tematikai egység céljai 

Annak felismerése, hogy a természetben található nyersanyagok kémiai átalakításával értékes és nélkülözhetetlen anyagokhoz lehet jutni, de az ezek 

előállításához szükséges műveleteknek veszélyei is vannak. Néhány előállítási folyamat legfontosabb lépéseinek megértése, valamint az előállított anyagok 

jellemzőinek, továbbá (lehetőleg aktuális vonatkozású) felhasználásainak magyarázata (pl. annak megértése, hogy a mész építőipari felhasználása kémiai 

szempontból körfolyamat). Az energiatermelés kémiai vonatkozásai esetében a környezetvédelmi, energiatakarékossági és a fenntarthatósági szempontok 

összekapcsolása a helyes viselkedésformákkal. 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Tan-eszközök 

A vegyész és a vegyészmérnök munkája 

az iparban, a vegyipari termékek jelenléte 

mindennapjainkban. A vegyipar és a 

kémiai kutatás modern, környezetbarát 

irányvonalai. 

A tágabban értelmezett vegyipar főbb 

ágainak, legfontosabb termékeinek és 

folyamatainak ismerete, megértése, 

környezettudatos szemlélet kialakítása. 

 

Információk gyűjtése és feldolgozása a vegyipar 

ágazatairól,jelentőségéről, a magyarországi vegyipari 

központjai, a vegyipar mint húzóágazat. 

 

 

Frontális ismeretközlés 

Önálló/csoportos 

forrásfeldolgozás 

 

Földrajz: Magyarország 

ipara 

 

Tematikus térkép 

 

IKT eszközök 

 

Kísérleti eszközök, 

vegyszerek 

Vas- és acélgyártás 

A vas és ötvözeteinek tulajdonságai. A 

vas- és acélgyártás folyamata röviden. A 

vashulladék szerepe. 

 

 

Információk gyűjtése a metallurgia fejlődéséről 

 

Demonstrációs kísérletek elemezése 

 

Környezeti szempontok felismerése a kohászat 

tevékenységével kapcsolatosan.  

 

 

 

Demonstrációs kísérletek, 

Alumínium oxidációja a 

védőréteg leoldása után 

Vas előállítása 

alumíniumtermittel. 

Tanári magyarázat, 

Folyamatábra készítése 

/elemzése 

Projektmunka (Az ajkai 

vörösiszap-katasztrófa) 

 IKT eszközök,  

kísérleti anyagok, 

vegyszerek 

(alumínium, 

higany(II)-klorid, 

vas(III)-oxidpor, 

alumíniumpor, 

magnéziumpor)  Alumíniumgyártás 

A folyamat legfontosabb lépései. A 

folyamat energiaköltsége és 

környezetterhelése. Újrahasznosítás. Az 

alumínium tulajdonságai. 

 

Üvegipar 

Homok, üveg. Az üveg tulajdonságai. 

Újrahasznosítás. 

Információk gyűjtése és rendszerezése: 

az amorf szerkezetről, 

a hazai üveggyártásról. 

 

 

Demonstrációs kísérlet (ha 

adottak a feltételek): 

Felhevített üveg formázása. 
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Papírgyártás 

A folyamat néhány lépése. Fajlagos 

faigény. Újrahasznosítás. 

 

 

 a különféle felhasználási célú papírok előállításának 

környezetterhelő hatásáról. 

 

a biopolimerek és a műanyagok szerkezetének 

hasonlóságáról, mint egységekből felépülő 

óriásmolekulákról.  

a műanyagipar nyersanyagairól. 

Frontális ismeretközlés 

Önálló/csoportos 

információfeldolgozás 

Műanyagipar 

A műanyagipar és hazai szerepe. 

Műanyagok. Közös tulajdonságaik. 

Energiaforrások kémiai szemmel 

Felosztásuk: fosszilis, megújuló, 

nukleáris; előnyeik és hátrányaik. Becsült 

készletek. Csoportosításuk a felhasználás 

szerint. Alternatív energiaforrások. 

 

Az energiaforrások áttekintése a kémia 

szempontjából, környezettudatos szemlélet 

kialakítása. 

 

Információk feldolgozása a kémiai szintézisek 

szerepéről az üzemanyagok előállításánál. 

 

 

 

 

Demonstrációs kísérlet 

(Robbanóelegy bemutatása, 

gázszag), 

 

Önálló/csoportos 

információfeldolgozás 

 

Tanári magyarázat 

 

Projektmunka (plakát készítése 

a megújuló és fogyó 

Biológia-egészségtan: 

fenntarthatóság, 

környezetszennyezés, 

levegő-, víz- és 

talajszennyezés. 

 

Fizika: az energia 

fogalma, 

mértékegysége, 

energiatermelési 

IKT eszközök,  

kísérleti anyagok, 

vegyszerek 

(éter) 
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Fosszilis energiaforrások 

Szénhidrogének: metán, benzin, gázolaj. 

Kőolaj-finomítás. A legfontosabb 

frakciók felhasználása. Kőszenek fajtái, 

széntartalmuk, fűtőértékük, koruk. 

Égéstermékeik. Az égéstermékek 

környezeti terhelésének csökkentése: 

porleválasztás, további oxidáció. 

Szabályozott égés, Lambda-szonda, 

katalizátor. 

 

 

Információk gyűjtése és feldolgozása az egyén 

energiatudatos viselkedési lehetőségeiről, a hazai 

olajfinomításról és a megújuló energiaforrások 

magyarországi fölhasználásáról. 

energiahordozókról és 

környezeti hatásaikról) 

eljárások, hatásfok, a 

környezettudatos 

magatartás fizikai 

alapjai, 

energiatakarékos 

eljárások, 

energiatermelés módjai, 

kockázatai, víz-, szél-, 

nap- és fosszilis 

energiák, atomenergia, a 

természetkárosítás 

fajtáinak fizikai háttere, 

elektromos áram. 

Biomassza 

Megújuló energiaforrások. A biomassza 

fő típusai energetikai szempontból. 

Összetételük, égéstermékeik. Elgázosítás, 

folyékony tüzelőanyag gyártása. A 

biomassza mint ipari alapanyag 

 
 

Földrajz: 

fenntarthatóság, 

környezetkárosító 

anyagok és hatásaik, 

energiahordozók, 

környezetkárosítás. 

IKT eszközök,  

kísérleti anyagok, 

vegyszerek 

(égetett mész, oltott 

mész) 

Mész 

A mészalapú építkezés körfolyamata: 

mészégetés, mészoltás, karbonátosodás. 

A vegyületek tulajdonságai. 

Balesetvédelem. 

 

Információk feldolgozása a mész-, a gipsz- és a 

cementalapú építkezés során zajló kémiai reakciók 

szerepéről. 

 

A főbb lépések bemutatása: a lejátszódó kémiai 

reakciók egyenletének felírása. 

 

 

 

Tanulói kísérlet 

 

Forrásfeldolgozás 

 

Tanári magyarázat 

 

 

Földrajz: Magyarország 

tájai 

(mészkőhegységeink és 

a cementipar 

elhelyezkedése közötti 

kapcsolat) 
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Gipsz és cement 

Kalcium-szulfát. Kristályvíz. Kristályos 

gipsz, égetett gipsz. Az égetett gipsz 

(modellgipsz) vízfelvétele, kötése. 

Cementalapú kötőanyagok, kötési idő, 

nedvesen tartás. 

Tanulói kísérlet 

pl. a keletkező CO2-gáz kimutatása meszes vízzel,  

mészoltás kisebb mennyiségben.  

 

Információk gyűjtése a régi mészégetésről. 

 

Fogalmak 
Vas- és acélötvözet, alumínium, üveg, papír, energia, fosszilis energia, földgáz, kőolaj, szén, biomassza, mész, körfolyamat, kristályvíz. 
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Tematikai 

egység/fejlesztési cél Kémia a háztartásban 
Órakeret  

15 óra 

Előzetes tudás A háztartásban előforduló anyagok és azok kémiai jellemzői, kémiai reakciók ismerete, fegyelmezett és biztonságos kísérletezés. 

A tematikai egység céljai 

A háztartásokban található anyagok és vegyszerek legfontosabb tulajdonságainak ismerete alapján azok kémiai szempontok szerinti, szakszerű jellemzése. 

Az egyes vegyszerek biztonságos kezelésének, a szabályok alkalmazásának készségszintű elsajátítása a kísérletek során, a tiltott műveletek okainak megértése. 

A háztartási anyagok és vegyszerek szabályos tárolási, illetve a hulladékok előírásszerű begyűjtési módjainak ismeretében ezek gyakorlati alkalmazása. 

A háztartásban előforduló anyagokkal, vegyszerekkel kapcsolatos egyszerű, a hétköznapi életben is használható számolási feladatok megoldása. 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Tan-eszközök 

Savak, lúgok és sók biztonságos 

használata 

Használatuk a háztartásban 

(veszélyességi jelek). Ajánlott 

védőfelszerelések. Maró anyagok. 

A háztartásban előforduló savak, lúgok és sók, valamint 

biztonságos használatuk módjainak elsajátítása. 

Pl. kénsavas ruhadarab szárítása, 

majd a szövet roncsolódása nedvességre.  

Információk gyűjtése az élelmiszerekben használt gyenge 

savakról. 

Demonstrációs kísérlet elemzése: 

(a tömény lúg és az étolaj reakciója során a zsíroldékony 

étolaj vízoldékonnyá alakul) 

Információk feldolgozása a táplálékaink sótartalmáról és a 

túlzott sófogyasztás vérnyomásra gyakorolt hatásáról.  

 

Tanulói kísérlet: 

Sütőpor és szódabikarbóna reakciója vízzel és ecettel. 

Információk a szódabikarbónával való gyomorsav-

megkötésről. 

 

Demonstrációs kísérlet, 

Tanuló kísérlet 

 

Információfeldolgozás 

 

Tanári magyarázat 

 

Ismeretek szintézise 

 

 

Kísérleti eszközök, 

vegyszerek 

(cc.kénsav, étolaj, 

tömény nátronlúg, 

sütőpor, 

szódabikarbóna, 

ecetsav), IKT 

eszközök 
Savak 

Háztartási sósav. Akkumulátorsav. Ecet. 

Vízkőoldók: a mészkövet és a márványt 

károsítják. 

Lúgok 

Erős lúgok: zsíroldók, lefolyótisztítók. 

Erős és gyenge lúgokat tartalmazó 

tisztítószerek. 

Sók 

Konyhasó. Tulajdonságai. Felhasználása. 

Szódabikarbóna. Tulajdonságai. 

Felhasználása. A sütőpor összetétele: 

szódabikarbóna és sav keveréke, CO2-gáz 

keletkezése. 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Tan-eszközök 



Cecei Általános Iskola                                                                               Pedagógiai program 

 

351 
 

Fertőtlenítő- és fehérítőszerek 

Hidrogén-peroxid. Hipó. Klórmész. 

Tulajdonságaik. A hipó (vagy klórmész) 

+ sósav reakciójából mérgező Cl2-gáz 

keletkezik. A klórgáz tulajdonságai. A 

vízkőoldó és a klórtartalmú fehérítők, 

illetve fertőtlenítőszerek együttes 

használatának tilalma. 

 

 

A háztatásban előforduló fertőtlenítő- és mosószerek, 

valamint biztonságos használatuk módjainak elsajátítása. 

 

Tanulói kísérlet 

 H2O2 bomlása, O2-gáz fejlődése és azonosítása 

 a hidrogén-peroxid fehérítő hatása. 

 

Információk gyűjtése a háztartási vegyszerek összetételéről.  

 

Semmelweis Ignác tudománytörténeti szerepének rögzítése. 

 

 

Tanulói/Demonstrációs kísérlet, 

 

Otthoni feladat 

 

Projektmunka: Kiselőadás, 

prezentáció Semmelweis Ignác 

tudománytörténeti szerepéről 

 

Tanári magyarázat 

 IKT eszközök,  

kísérleti anyagok, 

vegyszerek 

(hidrogén-peroxid-

oldat, mangán(IV)-

oxid,) 

Mosószerek, szappanok, a vizek 

keménysége 

Mosószerek és szappanok, mint kettős 

oldékonyságú részecskék. A szappanok, 

mosószerek mosóhatásának változása a 

vízkeménységtől függően. A víz 

keménységét okozó vegyületek. A 

vízlágyítás módjai, csapadékképzés, 

ioncsere. 

 

 

 

Információk a kettős oldékonyságú részecskékről.  

 

Tanulói kísérlet: 

a szappan habzása kemény, lágy és desztillált vízben. 

Vízlágyítók és adagolásuk különbsége mosógép és 

mosogatógép esetében. 

 

Információk feldolgozása a foszfátos és foszfátmentes 

mosópor környezetkémiai vonatkozásairól. 

Kémiai információk gyűjtése a háztartásban található néhány 

további anyagról, azok biztonságos és környezettudatos 

kezelése. 

A háztartásban előforduló kémiai jellegű számítások 

elvégzési módjának elsajátítása. 

 

 

Tanulói kísérletek 

 

Otthoni feladat 

 

Tanári magyarázat 

 IKT eszközök,  

kísérleti anyagok, 

vegyszerek 

(szappan, csapvíz, 

deszt.víz, kalcium-

klorid-oldat, trisó, 

nátrium-karbonát) 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Tan-eszközök 
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Csomagolóanyagok és hulladékok 

kezelése 

A csomagolóanyagok áttekintése. Az 

üveg és a papír mint újrahasznosítható 

csomagolóanyag. Alufólia, aludoboz. Az 

előállítás energiaigénye. Műanyagok 

jelölése a termékeken. Élettartamuk. 

A csomagolóanyagok áttekintése, a 

hulladékkezelés szempontjából is, 

környezettudatos szemlélet kialakítása. 

 

 

Tanulói kísérlet: 

Alumínium oldása savban és lúgban.  

Információk rendszerezése: mi miben tárolható, mi mosható 

mosogatógépben, mi melegíthető mikrohullámú melegítőben.  

 

Információk gyűjtése a csomagolóanyagok szükségességéről, 

a környezettudatos viselkedésről. 

 

Demonstrációs kísérlet elemzése (műanyag égetése). 

Információk gyűjtése és prezentálása az helyi települési 

hulladékkezelési rendszerekről. 

 

 

Tanulói kísérletek 

 

Tanári magyarázat: 

 

Projektfeladat: Településem 

hulladékgazdálkodása (mi 

történik a háztartásunkban 

keletkező hulladékkal) 

 

Biológia-

egészségtan: 

tudatos fogyasztói 

szokások, 

fenntarthatóság. 

 

IKT eszközök,  

kísérleti anyagok, 

vegyszerek 

(alumíniumreszelék, 

sósav, NaOH-oldat, 

PVC darab) 

Réz és nemesfémek 

A félnemesfémek és nemesfémek. A réz 

(vörösréz) és ötvözetei (sárgaréz, bronz). 

Tulajdonságaik. Tudománytörténeti 

érdekességek. Az ezüst és az arany ún. 

tisztaságának jelölése. Választóvíz, 

királyvíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrációs kísérlet elemzése (réz és tömény salétromsav 

reakciója.) 

 

A nemesfémtárgyak nemesfémtartalmának meghatározása 

adatsorok alapján. 

 

Információk gyűjtése a réz és a nemesfémek társadalmi 

szerepéről. 

 

 

Demonstrációs kísérlet 

 

Önálló forrásfeldolgozás 

 IKT eszközök,  

kísérleti anyagok, 

vegyszerek 

(rézreszelék, tömény 

salétromsav) 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Tan-eszközök 

Permetezés, műtrágyák 

Réz-szulfát mint növényvédő szer. 

Szerves növényvédő szerek. Adagolás, 

lebomlás, várakozási idő. 

Óvintézkedések permetezéskor. A 

növények tápanyagigénye. Műtrágyák N-

, P-, K-tartalma, vízoldékonysága, ennek 

veszélyei. 

 

 

Tanulói kísérlet 

A rézgálic színe, és a kihevített só színe. 

 

Számítási feladatok permetlé készítésére és műtrágya 

adagolására.  

 

Információk értelmezése a valós műtrágyaigényről. 

 

 

 

Tanulói kísérlet 

 

Tanári magyarázat 

 

Ábraelemzése (biogén elemek 

körforgása) 

 IKT eszközök,  

kísérleti anyagok, 

vegyszerek 

(rézgálic, 

borszeszégő) 
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Az energia kémiai tárolása 

Energia tárolása kémiai (oxidáció-

redukció) reakciókkal. Szárazelemek, 

akkumulátorok. Mérgező fémsók, 

vegyületek begyűjtése. 

Információk gyűjtése a háztartásban használt szárazelemekről 

és akkumulátorokról.  

Forrásfeldolgozás a közvetlen áramtermelés lehetőségéről a 

tüzelőanyag-cellában: a H2 oxidációja. 

Információgyűjtés/feldolgozás 

 

Tanári magyarázat 

Fizika: az energia 

fogalma, 

mértékegysége, 

elektromos áram. 

 

Fogalmak Vízkőoldó, zsíroldó, fertőtlenítő- és fehérítőszer, mosószer, vízkeménység, csomagolóanyag, műanyag, szelektív gyűjtés, nemesfém, permetezőszer, 

műtrágya, várakozási idő, adagolás, szárazelem, akkumulátor. 
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A fejlesztés várt eredménye, a továbblépés feltétele 

A tanuló ismerje a kémia egyszerűbb alapfogalmait (égés, oxidáció, redukció, sav, lúg, kémhatás), alaptörvényeit, vizsgálati céljait, módszereit és kísérleti eszközeit, a 

mérgező anyagok jelzéseit. 

Ismerje néhány, a hétköznapi élet szempontjából jelentős szervetlen és szerves vegyület tulajdonságait, egyszerűbb esetben ezen anyagok előállítását és a mindennapokban 

előforduló anyagok biztonságos felhasználásának módjait. 

Tudja, hogy a kémia a társadalom és a gazdaság fejlődésében fontos szerepet játszik. 

.Értse és az elsajátított fogalmak, a tanult törvények segítségével tudja magyarázni a halmazállapotok jellemzőinek, illetve a tanult elemek és vegyületek viselkedésének 

alapvető különbségeit, az egyes kísérletek során tapasztalt jelenségeket. 

Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról önállóan vagy csoportban dolgozva információt keresni, és tudja ennek eredményét másoknak változatos módszerekkel, az 

infokommunikációs technológia eszközeit is alkalmazva bemutatni. 

Alkalmazza a megismert törvényszerűségeket egyszerűbb, a hétköznapi élethez is kapcsolódó problémák, kémiai számítási feladatok megoldása során, illetve gyakorlati 

szempontból jelentős kémiai reakciók egyenleteinek leírásában. 

Használja a megismert egyszerű modelleket a mindennapi életben előforduló, a kémiával kapcsolatos jelenségek elemzéseskor. 

Megszerzett tudását alkalmazva hozzon felelős döntéseket a saját életével, egészségével kapcsolatos kérdésekben, vállaljon szerepet személyes környezetének megóvásában. 
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FIZIKA 
Alapelvek, célok  

Az Ember a természetben műveltségi területen folyó nevelés-oktatás során a tanulók lehetőséget és hathatós 

segítséget kapnak ahhoz, hogy korszerű természettudományos műveltséget, világképet, gondolkodás- és 

szemléletmódot építsenek fel magukban. Megismerkedhetnek az anyagok tulajdonságaival, a természeti környezet 

változásaival, kölcsönhatásaival, a jelenségekkel, a törvényszerűségekkel. Több más műveltségi területtel együtt-

működve tekinthetik át az embernek, az általa létrehozott társadalomnak, valamint az őt körülvevő természetnek 

a kölcsönhatásait. A műveltségi területen zajló nevelés-oktatás a fenntartható fejlődés és az elvárható biztonság 

igényeinek megfelelően formálja a tanulók gondolkodásmódját, természethez való viszonyát. A környezettudatos, 

a természet kincseit védő, óvó magatartás a Föld iránt érzett felelősség kialakításához járul hozzá. 

 

A műveltségi terület arra hívja fel a tanulók figyelmét, hogy az ember része a természetnek, annak rendszereivel 

megbonthatatlan egységet alkot, társadalmi és egyéni cselekvései a természet folyamatainak részét képezik. Ez az 

összefonódás mutat rá az ember, az emberiség és az egyének sajátos felelősségére is. A műveltségi terület keretei 

között a természeti és technikai problémák társadalmi viszonyokat is figyelembe vevő megoldására nevelhetjük a 

tanulókat, aktív, viszonyaikat változtatni képes, kritikus, kreatív emberekké formálva őket. 

 

Az Ember a természetben műveltségi terület keretében zajló nevelő-oktató munka feladata, célja sokrétű:  

– A diszciplínáktól független általános természettudományos fogalmak, eljárások és szemléletmódok 

formálása. 

– Készségek, képességek alakítása, a személyiségjegyek pozitív formálása. 

– A tudomány, a tudományos kutatás, mint társadalmi tevékenység bemutatása. 

– A fizikai, kémiai és az életre vonatkozó tudásrendszerek alakítása. 

– A tudományok egymásra épülését biztosító külső és belső feltételek kiemelése, a tudásrendszerek 

összehangolása. 

– A tudomány és technika, valamint a társadalom fejlődésének kapcsolatát érintő meggyőződések 

formálása. 

– A tanulók rendszerben, kölcsönhatásban, kapcsolatokban történő gondolkozásának erősítése. 

– Az életben nélkülözhetetlen s elsősorban a természettudományokban begyakorolható megismerési, 

tanulási, értelmezési technikák és módszerek azonosítása, fejlesztése (pl. Megfigyelés, kísérletezés, 

mérés, következtetés, összehasonlítás). 

– A természettudomány szerepének megismertetése a társadalmi folyamatokban, a személyes sorsok 

alakulásában, nevelés arra, hogy az így szerzett tudás felelős cselekvésben nyilvánuljon meg. 

– A tudomány természetére, történetére és a kiemelkedő alkotók munkásságára vonatkozó ismeretek 

alakítása. (A magyar vonatkozások, s ezek európai kapcsolatainak kiemelésével.) 

 

Az Ember a természetben műveltségi területen folyó nevelés-oktatás a természeti folyamatok, összefüggések 

s az ember ezekkel való kapcsolatának tényleges megértésére épül. Az értelmes tanulás feltétele, hogy a tanulók 

megismeréssel kapcsolatos beállítódásait a tudás önálló, tevékeny formálásának lehetőségébe és fontosságába 

vetett meggyőződés határozza meg. Maga a megismerési, tanulási folyamat a tanulók aktív, értelmező 

tevékenysége, a tapasztalatoknak a már meglévő elképzelések keretei között történő feldolgozása, az eredmények 

önálló, kritikus értékelése és alkalmazása. Az értelmes tanulás során létrejövő tudásrendszernek alkalmasnak kell 

lennie környezetünk jelenségeinek előrejelzésére, magyarázatára, s alkalmazhatónak kell bizonyulnia a min-

dennapi tevékenységek során. 

 

A 7–8. évfolyamon a fizika tanítása épít az iskolázás 1–6. évfolyamában zajló természettudományos nevelés 

eredményeire, azaz arra, hogy a 6–12 évesek elsajátították a tudományos megismerés legelemibb eljárásait, a 
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megismerési folyamatokkal kapcsolatos általános tudásrendszereket és műveleteket, mint amilyen:  

– az előzetes elképzelések formába öntése, a hipotézisalkotás, a megfigyelések és a kísérletek tervezése; 

– a mindennapokból ismert mennyiségek elemi szintű értelmezése, tudatos használata, mérése; 

– a tapasztalatok szóban, írásban való nyelvileg helyes megfogalmazása, rajzban, grafikonon történő 

rögzítése, a problémamegoldás elemi műveletei; 

– az ismeretszerzés, tájékozódás már kisiskoláskorban elérhető és gyakorolható módszerei.  

 

A fizikai műveltségtartalmak feldolgozása keretében elsődlegesen azokkal a mechanikai, termodinamikai, 

elektromágneses, fénytani és atomfizikai, anyagszerkezeti jelenségekkel és összefüggésekkel, törvényekkel 

ismerkednek meg a tanulók, amelyek megalapozzák a korszerű fizikai világképet, és segítik a többi 

természettudományos tantárgy tanítását, tanulását. 

 

Figyelmet fordítunk a veszélyes anyagokra és eszközökre és azok helyes kezelésének alapelveire is.  

A megfelelően megválasztott szaktárgyi koncentráció a kémiai műveltségtartalmakkal hozzájárulhat a 

környezetünkkel kapcsolatos felelős magatartás kialakulásához.  

A megfelelően megválasztott szaktárgyi koncentráció a biológiai és egészségtani műveltségtartalmakkal 

elősegíti az élet sajátságainak, az élő és élettelen természet szoros kapcsolatának megismerését. Ezek az ismeretek 

a természet szeretetére, meggyőződésből fakadó, tudatos, aktív környezetvédelemre nevelnek. Így a fizika tanulása 

során megszerzett műveltség is fontos eszköze lehet annak a törekvésnek, melynek hatására a tanulók óvják 

környezetüket és tudatosan törekednek az egészséges életmóddal kapcsolatos szabályok betartására. 

 
 

Fejlesztési feladatok  

1. Tájékozódás a tudomány – technika – társadalom kölcsönhatásáról, a természettudományról, a tudomány 

és a tudományos megismerés természetéről  

A tudomány szerepének bemutatása, értelmezése a technikai és társadalmi folyamatokban. 

 

A természet egységére vonatkozó elképzelések formálása az egységet kifejező, átfogó tudásrendszerek (pl. 

atomelmélet), az általános fogalmak (pl. anyag, energia, kölcsönhatás, információ), az univerzális (pl. 

megmaradási) törvények segítésével.  

A tudomány elhelyezése a megismerési folyamatban, amelyben a világról tudományos és nem tudományos 

modellek sokaságát alkotjuk meg. A tudományos fejlődés elméletirányítottságának érzékeltetése, láttatása sok-sok 

példán keresztül. Az empíria ellenőrző, a tudás adaptivitását lemérő, valamint a rejtett elképzelések 

megfogalmazását, felszínre hozását segítő szerepének felismerése.  

Nagyobb összefüggő tudománytörténeti folyamatok megismerése, elemzése. Szerepük tanulmányozása az 

emberiség fejlődése szempontjából.  

A technika társadalmi alkalmazásával összefüggő jelenségek, folyamatok vizsgálata a természettudományos 

tudás alkalmazása szempontjából (igények és kielégítésük, a modern tudományos eredmények technikai 

alkalmazásának folyamatai stb.).  

 
2. Természettudományos megismerés  

A tudományos ismeretszerzés iránti határozott igény kialakítása.  

A tudományos ismeretek alkalmazása egyre tudatosabban a folyamatok magyarázata és eredményeik 

előrejelzése során.  

Önálló vizsgálódás, a megfigyelések önálló rögzítése. A megfigyelés, a kísérlet és a mérés eszközként történő 

alkalmazása a tudományos elképzelések formálása, a modellekkel végzett munka és a problémamegoldás során. 

Kísérletek, megfigyelések, mérések önálló vagy csoportmunkában történő tervezése, kivitelezése és értékelése.  
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Önálló forráshasználat. Adott olvasnivalóból meghatározott szempontok szerinti információk kigyűjtése. A 

számítógépes, illetve multimédiás eszközök használata.  

Az ismert területeken az előzetes tudást használó osztályozás, rendszerezés. A megfigyelések, mérések, 

kísérletek során nyert adatok áttekinthető rendezése, a vizsgálódások eredményeinek pontos megfogalmazása.  

Az anyagok, mennyiségek jeleinek használata. A vizsgálatok, kísérletek során nyert adatok ábrázolása 

különféle diagramokon, grafikonokon, illetve a kész diagramok, grafikonok adatainak leolvasása, értelmezése. A 

művelődési anyaggal kapcsolatos egyszerűbb vázlatrajzok, sematikus ábrák, kapcsolási rajzok készítése és a kész 

ábrák, rajzok értelmezése.  

3. Tájékozódás az élő és élettelen természetről  

Az anyagok, testek, folyamatok, ezek tulajdonságai s a rájuk jellemző mennyiségek összekapcsolása.  

Az anyagmegmaradás törvényének alkalmazása a természeti folyamatok elemzése során.  

Érdekes és különleges tulajdonságokkal rendelkező anyagokra vonatkozó ismeretek felhasználása a modern 

technikai alkalmazások magyarázatára, kreatív ötletek kidolgozására.  

A halmazállapotok részecskeszintű értelmezése.  

A halmazállapot-változások elemzése az anyagszerkezeti kép használatával, az energia és az anyagszerkezet 

szempontjából. A hőmérséklet és a halmazállapot-változás közötti összefüggések tanulmányozása.  

 

 

Olyan problémák megfogalmazása, melyek felvetik a golyómodell átalakításának igényét. A különböző 

meghaladási kísérletek tanulmányozása. Az atom- és molekulafogalom kialakítása s használata a már korábban 

tanult fizikai (és kémiai) folyamatok közül a fontosabbak magyarázatában.  

A hétköznapokban is ismert anyagok anyagszerkezeti besorolása. Keverékek és oldatok megkülönböztetése; 

az oldatok fizikai tulajdonságainak megismertetése. Keverékek szétválasztásának fontosabb módszerei a 

gyakorlatban; oldat és oldószer szétválasztása fizikai folyamat segítségével.  

Az atomok belső struktúráját leíró modellek kialakítása, korai atommodellek közül eggyel-kettővel való 

ismerkedés. Az elektromos folyamatok egyszerű atomszerkezeti magyarázata.  

Az elektromosság alkalmazásával összefüggő technikai jelenségek és társadalmi folyamatok összekötése a 

fizikai ismeretekkel.  

A mozgások, az elektromos, fény-, hang-, hőjelenségek, a fázisátalakulások, energiaváltozások fajtái, a 

folyamatok közben zajló energiaváltozások jellemzése, egyszerűbb számítások végzése.  

Az erő és az energia fogalmának világos megkülönböztetése.  

Az energia terjedésének kvalitatív értelmezése a fény, a hang, a hő, továbbá az elektromos, fázisátalakulási és 

kémiai folyamatokban.  

Az energia megmaradásának megbeszélése a vizsgált konkrét esetekben. A természeti és technológiai 

folyamatok elemzése az energia átalakulásának fogalmával, szemben a keletkezés és eltűnés fogalmaival operáló 

magyarázatokkal. Az energiamegmaradás törvényének alkalmazása egyszerű problémák megoldásában, kísérletek 

eredményeinek értelmezésében, jelenségek leírásában.  

Az ember által megvalósított energiaátalakítási folyamatok környezeti hatásainak elemzése, alternatív 

energiaátalakítási módok megismerése. Önálló álláspont formálása a felmerülő társadalmi, gazdasági, politikai 

kérdésekkel kapcsolatban.  

Különböző mérőeszközök használata, a pontosság kérdéseinek vizsgálata.  

A változó sebességű mozgásoknál a változások okának kvalitatív megadása. A „biológiai órával” kapcsolatos 

néhány érdekes jelenség tanulmányozása. Mozgásokat befolyásoló tényezők felderítése, leírása. Egyszerű 

mozgások leírása egyenes arányossággal. A világ időbeli változásaival való ismerkedés (kozmikus folyamatok, a 

Föld története, evolúciós folyamatok időbelisége).  

A tömeg és a súly fogalmának megkülönböztetése. A gravitációs vonzással összefüggő jelenségek 

tanulmányozása. A Föld, a Naprendszer, a Világegyetem méretbeli arányainak érzékeltetése.  
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Rendszer és környezet elválasztása, a határok önkényességének megértése. A zárt rendszer fogalma. Rendszer 

és környezet egységesülését bemutató elemzések konkrét természettudományos és technikai példákon.  

A természettudományok művelése, valamint a technika alkalmazása, fejlesztése során leggyakrabban használt 

állapotleírások alkalmazása. A változásokra, folyamatokra vonatkozó kvalitatív és kvantitatív összefüggések, 

törvényszerűségek alkalmazása problémamegoldások során. A lineáris és a körfolyamatok felismerése, 

összehasonlítása, elemzése példákon. Az egyensúly jelentőségének felismerése a rendszerállapot megőrzésében. 

Egyensúlyra vezető fizikai folyamatok bemutatása. A fogalmak meghatározása, természeti, technikai 

jelenségekhez való hozzárendelése, az élő szervezetekben lejátszódó szabályozási folyamatok elemzése. Törekvés 

a fenntartható fejlődés biztosításával kapcsolatos problémák enyhítésére, megoldására, ehhez a fizika tantárgyban 

megszerzett ismeret, képesség felhasználása. Anyag- és energiatakarékos szemlélet kialakítása a hétköznapi 

életben. 

 
A 7–8. évfolyam fizika tantárgyának általános céljai és feladatai  

 

Az általános iskolai fizikatanítás az alsóbb évfolyamokon tanított környezetismeret, illetve természetismeret 

integrált tantárgyak anyagára épül, azok szerves folytatása. A fizikatanítás célja az általános iskolában a gyerekek 

érdeklődésének felkeltése a természet, ezen belül a fizikai jelenségek iránt. Ez az érdeklődés jelentheti a tanulók 

későbbi természettudományos műveltségének legfontosabb alapozását. Egyszerű jelenségeken, alkalmazási pél-

dákon keresztül mutassuk meg, hogy a természet jelenségei kísérletileg vizsgálhatók, megérthetők, és az így 

szerzett ismeretek a hétköznapi életben hasznosíthatók. Fontos cél annak tudatosítása, hogy a fizikai ismeretek a 

technikai fejlődésen keresztül döntő hatással vannak az ember életminőségére. Ugyanakkor a fizikai ismereteket 

természeti környezetünk megóvásában is hasznosítani lehet.  

A fizikaórák akkor válhatnak élményszerűvé, és ezáltal hatékonnyá, ha a tananyag bőséges jelen-

ségbemutatásra és sok jól kiválasztott kísérletre épül. A fogalmak bevezetésénél, a törvények megfogalmazásánál 

a konkrét probléma szempontjából szakszerűen, de a lehető legegyszerűbben kell fogalmaznunk. Kerülni kell 

azokat az absztrakt gondolatmeneteket, amelyek inkább gátolják, mint segítik a megértést. A fizikai fogalmak 

közül az általános iskolában azokra helyezzük a hangsúlyt, amelyek konkrét kísérleti tapasztalatokkal kap-

csolatosak, túlzott absztrakciót nem igényelnek.  

A fizikai fogalmak bevezetését, a törvények megfogalmazását lehetőleg mindig megfigyelésre, jelenségek 

bemutatására, konkrét kísérletekre alapozzuk. Ennek során gondot kell fordítani arra, hogy a tanulók kellő 

gyakorlatot szerezzenek a látott jelenség pontos megfigyelésében, és szabatosan el is tudják mondani azt. A 

kísérletek közül különösen értékesek azok, amelyeket a tanulók maguk végeznek el.  

A természettudományok közül a fizika már az alapképzést nyújtó iskolában is érzékeltetni tudja a gyerekekkel, 

hogy a természet jelenségei kvantitatív szinten, a matematika nyelvén leírhatók. A matematikai formalizmus az 

általános iskolában csak a legegyszerűbb összefüggésekre – egyenes és fordított arányosság – szorítkozik. Ezek 

esetében azonban kiemelten fontos feladat a megismert törvények egyszerű számpéldákon történő alkalmazása. A 

feladatmegoldás a gyakoroltatáson túl szemléletformáló hatású is lehet, ha a tanár olyan feladatokat is ad (az 

adatokat előre célszerűen megválasztva), melyekben a kiszámított eredmény utólag kísérletileg is ellenőrizhető 

legyen. Az ilyen feladatok tudatosítják a gyerekben, hogy a fizikapélda nem csupán matematikai feladvány, hanem 

a természet leírása, amelynek eredménye valódi, mérhető adat. A fizikai gondolkodás fejlesztésében, a számítási 

feladatok mellett, a tanulók tudásszintjének megfelelő kvalitatív problémák megoldása is szükséges. Ezek a 

kérdések a hétköznapi életből ismert egy-egy jelenség magyarázatára vagy a helyszínen bemutatott kísérlet 

értelmezésére vonatkozhatnak. 

Az ellenőrzés, értékelés, osztályozás alapelvei a fizika tanításában  
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Az ellenőrzés, értékelés során visszajelzést keresünk arról, hogy a tanulók milyen szinten sajátították el a 

tananyagot, hogyan teljesítették a kerettantervben részletesen kifejtett követelményeket.  

Az ellenőrzés módszereinek alkalmazásakor törekedjünk arra, hogy azok legyenek változatosak és terjedjenek 

ki a tanulók valamennyi tanórai (esetenként tanórán kívüli) tevékenységeire. Mindez történhet a tanulók 

munkájának folyamatos megfigyelésével, szóbeli ellenőrzéssel (feleltetéssel), írásbeli ellenőrzéssel.  

Az ellenőrzést kövesse mindig az értékelés, mely akkor objektív, ha a kerettantervben és a helyi tantervben 

pontosan kidolgozott és részletezett követelményeket viszonyítjuk a tanuló szóbeli, vagy írásbeli teljesítményéhez.  

A tanulók munkájának értékelése történhet szóban, írásban, vagy kifejezhetjük a követelményekhez való 

viszonyítást érdemjegyek formájában is. A követelmények 90 %-os teljesítése már ötös osztályzatnak felel meg.  

A rendszeres ellenőrzés, értékelés kellően motiválhatja a tanulókat arra, hogy teljesítményüket a kitűzött 

követelményekhez (tanítási-tanulási célokhoz) közelítsék. A fizika tantárgy tanítása során fontos feladat az 

önellenőrzés, önértékelés képességének kialakítása is, amely a személyiségfejlesztés sajátos eszköze.  

 

A tanulók értékelése 

Ellenőrzési módszerek: 

 feladatlapok (állítások igazságtartalmának eldöntése, hibakereséses feladatok elvégzése, egyszerű 

feleletválasztás, többszörös feleletválasztás ellenpéldák indoklásával, logikai feladatok megoldása 

indoklással stb.); 

 szóbeli felelet (órán megoldott mintafeladatok alapján számonkérés, házi feladatok helyes 

megoldásának szakszerű kommunikálása, lényegkiemelés, érvelés, kiselőadás felkészülés alapján, 

definíciók, tételek pontos kimondása, bizonyítások levezetése, órai feladatok stb.); 

 röpdolgozat  (  írásbeli felelet új fogalmak megértéséről, azok alkalmazási szintjéről) 

 témazáró dolgozat (nagyobb témakörök végén, vagy több témakör együttes zárásakor értékelő felmérő 

dolgozat); 

 írásbeli házi feladat  

 füzetvezetés 

 kiselőadások, házi dolgozatok 

 órai munka 

 otthoni munka (feladatok megoldása, gyűjtőmunka, megfigyelés, feladatok számítógépes megoldása 

stb.); 

 csoportmunka (statisztikai adatgyűjtés, valószínűségi kísérletek elvégzése stb.); 

 projektmunka és annak dokumentálása; 

 versenyeken, vetélkedőkön való szereplés, elért eredmények. 

 

A tantárgyi eredmények értékelése a hagyományos 5 fokozatú skálán történik. Fontos, hogy a tanulók 

 motiváltak legyenek a minél jobb értékelés elnyerésére; 

 tudják, hogy munkájukat hogyan fogják (szóban, írásban, osztályzattal) értékelni, – ez a tanár részéről 

következetességet és céltudatosságot igényel; 

 számítsanak arra, hogy munkájuk elvégzése után önértékelést is kell végezniük; 

 hallgassák meg társaik értékelését az adott szempontok alapján; 

 

A fizika tantárgy a NAT-ban meghatározott fejlesztési területek és kulcskompetenciák közül különösen az 

alábbiak fejlesztéshez járul hozzá: 

 Természettudományos kompetencia: A természettudományos törvények és módszerek hatékonyságának 

ismerete, az ember világbeli helye megtalálásának, a világban való tájékozódásának elősegítésére. A 

tudományos elméletek társadalmi folyamatokban játszott szerepének ismerete, megértése; a fontosabb 
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technikai vívmányok ismerete; ezek előnyeinek, korlátainak és társadalmi kockázatainak ismerete; az 

emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának ismerete. 

 Szociális és állampolgári kompetencia: a helyi és a tágabb közösséget érintő problémák megoldása iránti 

szolidaritás és érdeklődés; kompromisszumra való törekvés; a fenntartható fejlődés támogatása; a 

társadalmi-gazdasági fejlődés iránti érdeklődés. 

 Anyanyelvi kommunikáció: hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás a témával kapcsolatban, mind 

írásban, a különböző gyűjtőmunkák esetében, mind pedig szóban, a prezentációk alkalmával. 

 Matematikai kompetencia: alapvető matematikai elvek alkalmazása az ismeretszerzésben és a problémák 

megoldásában, ami a 7–8. osztályban csak a négy alapműveletre és a különböző grafikonok rajzolására 

és elemzésére korlátozódik. 

 Digitális kompetencia: információkeresés a témával kapcsolatban, adatok gyűjtése, feldolgozása, 

rendszerezése, a kapott adatok kritikus alkalmazása, felhasználása, grafikonok készítése. 

 Hatékony, önálló tanulás: új ismeretek felkutatása, értő elsajátítása, feldolgozása és beépítése; 

munkavégzés másokkal együttműködve, a tudás megosztása; a korábban tanult ismeretek, a saját és 

mások élettapasztalatainak felhasználása. 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: az új iránti nyitottság, elemzési képesség, különböző 

szempontú megközelítési lehetőségek számbavétele. 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: a saját prezentáció, gyűjtőmunka esztétikus 

kivitelezése, a közösség számára érthető tolmácsolása. 

 

 

 

 

 

7. ÉVFOLYAM 

 

Éves órakeret: Évi 55 óra  

Heti 1,5 óra  

 

Témakörök  
I. Mozgások és erők. ( 11 óra) 

II. Munka és energia. Az egyszerű gépek. (17 óra)  

III. A nyomás. Nyugvó folyadékok és gázok tulajdonságai. (13 óra) 

IV. Hőtan. (14óra) 

I. MOZGÁSOK ÉS ERŐK  ( 11 óra) 
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Cél  

Ismerjék meg a tanulók:  

– a mozgások leírásához használt legfontosabb fogalmakat;  

– az egyenletes és az egyenletesen változó mozgás jellemzőit; –a dinamika alapjait.

 

Tartalom  

Mozgás és nyugalom (hely és mozgás viszonylagossága; vonatkoztatási rendszerek). 

 Az egyenes vonalú, egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata, jellemzése.  

A sebesség; a sebesség kiszámítása.  

Az átlagsebesség.  

Az egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás kísérleti vizsgálata, jellemzése.  A gyorsulás.  

 

A szabadon eső test mozgása. A mozgásállapot megváltozása; kölcsönhatás a mozgásállapot-változás 

során.  

Az erő.  

Az erő mérése, mértékegysége, az erő mértékegységének dinamikai értelmezése. Az erő ábrázolása 

vektorral.  

Hatás-ellenhatás.  

A testek tehetetlensége.  

Különféle erőhatások és következményeik:  

–a gravitációs kölcsönhatás;  

–a súrlódás;  

–a közegellenállás. 

 

Követelmények  

A tanulók ismerjék meg a mozgásállapot fogalmát, a mozgás és a nyugalom viszonylagosságát, a pálya, az út 

és az elmozdulás fogalmát és értsék a köztük levő különbségeket!  

Legyenek képesek egyszerű út- és időmérés elvégzésére, a mérési eredmények feljegyzésére, értelmezésére, 

út- idő grafikon készítésére és elemzésére, az út és az idő közötti összefüggés felismerésére! Ismerjék meg a 

sebesség fogalmát, mértékegységeit, kiszámítását! Tudjanak egyszerű feladatokat megoldani az út és az idő 

kiszámítására! Ismerjék az átlagsebesség fogalmát, és tudják, hogy az átlagsebesség a mindennapi életben 

megvalósuló mozgások egyik fontos jellemzője!  

Ismerjék meg az egyenletesen változó mozgás jellemzőit, a gyorsulás fogalmát, mértékegységét és 

kiszámítását; a pillanatnyi sebesség fogalmát!  

Legyenek képesek az egyenletesen változó mozgás kísérleti vizsgálatára, a mérési eredmények feljegyzésére, 

következtetések levonására!  

Ismerjék a szabadesést, tudják értelmezni a szabadesésre vonatkozó egyszerű kísérletek eredményét!  

Ismerjék az erőhatás következményeit, az erő fogalmát; mértékegységét; tudják, hogy az erő vektormennyiség, 

tudják azt ábrázolni és írásban jelölni. Tudjanak közös hatásvonalú erőket összegezni!  

Ismerjék a hatás-ellenhatás törvényét. Ismerjék meg az erő mérésére használt rugós erőmérőt és működésének 

alapját!  

Ismerjék a súly fogalmát, mértékegységét! Ügyeljenek a súly és a tömeg megkülönböztetésére!  

Ismerjék az erő és a mozgásállapot-változás összefüggését! Tudják értelmezni a tehetetlenség fogalmát, 

ismerjék a tehetetlenség törvényét! Tudják, hogy egy test mozgásállapota nem változik meg akkor, ha a rá ható 

erők kiegyenlítik egymást!  

Legyenek képesek egyszerű dinamikai kísérletek elvégzésére, a mérési eredmények feljegyzésére, 

értelmezésére, egy adott testre ható gyorsító erő és az általa létrehozott gyorsulás közötti egyenes arányosság 

felismerésére!  

Ismerjék meg a gravitációs kölcsönhatás főbb jellemzőit, hatásait a Föld közelében elhelyezkedő testekre, 
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tudják és értsék a gravitációs erő és a súly közötti különbséget; tudják, mit jelent a súlytalanság!  

 

Ismerkedjenek meg a súrlódási erő és a közegellenállási erő fogalmával, a súrlódás és a közegellenállás 

gyakorlati vonatkozásaival!  

Ismerjék meg Galilei, Newton és Eötvös Loránd munkásságát!  

 

 

 

 

 

II. MUNKA ÉS ENERGIA AZ EGYSZERŰ GÉPEK  ( 17 óra) 

Cél  
Ismerjék meg a tanulók:  

– a mechanikai munka, a teljesítmény és a hatásfok fogalmát;  

– a mechanikai energia fogalmát és a mechanikai energia megmaradásának törvényét;  

– az egyszerű gépeket és azok működésének fizikai alapjait! 

Tartalom  
A munka értelmezése és kiszámítása.  

A munkavégzés néhány típusa.  

Az energia értelmezése.  

Az energia fajtái.  

A mechanikai energia megmaradása.  

A hatásfok és a teljesítmény fogalma, mértékegysége, kiszámítása.  

A forgatónyomaték értelmezése; az erőkar.  

Az egyszerű gépek típusai, működése, szerepe: az emelők, a csigák és a hengerkerék, a lejtő.  

Munkavégzés egyszerű gépekkel. 

 

 

 

Követelmények  

A munka fizikai értelmezése, mértékegysége; a munkavégzés néhány típusának (emelési munka, gyorsítási 

munka) ismerete és kiszámítása; a feszítési munka kvalitatív ismerete.  

A mechanikai energia fogalmának, fajtáinak (helyzeti energia, mozgási energia, rugalmas energia); az energia 

mértékegységének ismerete; munka és energia kapcsolatának ismerete.  
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Ismerjék a tanulók a mechanikai energia megmaradásának törvényét!  

Ismerjék a hatásfok fogalmát, és tudják azt egyszerű példákban kiszámítani! Ismerjék a teljesítmény fogalmát, 

mértékegységét és kiszámításának módját!  

Kísérleti bevezetés után legyenek képesek az erő forgató hatásának megértésére, a forgatónyomaték 

fogalmának elsajátítására; legyenek tisztában az erőkar fogalmával! Ismerjék a forgatónyomaték kiszámítását és 

mértékegységét!  

Ismerjék meg a tengely körül forgatható merev testek egyensúlyának feltételeit!  

Tudják megkülönböztetni az egy- és kétoldalú emelőt, és ismerjék azok működésének fizikai alapjait; ismerjék 

fel hétköznapi eszközeinkben az egy és kétoldalú emelőket!  

Ismerjék meg az álló- és a mozgócsigát, valamint a hengerkereket; ismerjék meg működésük fizikai alapjait és 

fontosabb alkalmazásaikat!  

Az egyensúly feltétele lejtőn – egyszerű kísérletek elvégzése, következtetések levonása. Ismerjék a lejtő típusú 

egyszerű gépek néhány gyakorlati alkalmazását!  

 

 

 

Elemezzék az egyszerű gépekkel történő munkavégzést; ismerjék fel, hogy a mechanikai energia 

megmaradásának törvénye az egyszerű gépekkel történő munkavégzések esetében is teljesül; tudják, hogy a 

hatásfok az egyszerű gépekkel történő munkavégzésnek is fontos jellemzője!  

Ismerjék meg Arkhimédész munkásságát!  

III. A NYOMÁS. NYUGVÓ FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK TULAJDONSÁGAI (13 óra) 

Cél  

Ismerjék meg a tanulók: 

– a nyomás fogalmát; 

– a nyugvó folyadékok alapvető mechanikai tulajdonságait; 

 – a nyugvó gázok alapvető mechanikai tulajdonságait és a légnyomást! 

 

Tartalom  

A nyomás. 

A nyomás terjedése folyadékokban. 

A folyadék súlyából származó nyomás. 

A felhajtóerő. 

Úszás, lebegés, merülés. 

A nyomás terjedése gázokban. A légnyomás. 

 

Követelmények  

A tanulók tudják értelmezni egyszerű kísérletek alapján a nyomást; legyenek képesek a felismert összefüggés 
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matematikai megfogalmazására, az összefüggés alkalmazására; ismerjék meg a nyomásnövelés és a 

nyomáscsökkentés néhány fontos gyakorlati példáját!  

Végezzenek a Pascal-törvényre vonatkozó egyszerű kísérleteket, legyenek képesek a kísérlet eredményeiből 

következtetések levonására, a törvény megfogalmazására. Ismerjék meg a Pascal-törvény néhány fontos, 

gyakorlati alkalmazását!  

Végezzék el a hidrosztatikai nyomás kísérleti vizsgálatát, a kísérlet eredményeinek segítéségével határozzák 

meg a hidrosztatikai nyomás paramétereit! Legyenek képesek a tanult összefüggés alkalmazására; a hidrosztatikai 

nyomásról tanultak segítségével tudják értelmezni a közlekedőedények működését; tudják a közlekedőedények 

gyakorlati jelentőségét!  

Végezzék el a felhajtóerő kísérleti vizsgálatát; ismerjék meg Arkhimédész törvényét!  

Ismerjék meg az úszás, a lebegés és a merülés feltételeit; tudják megkülönböztetni az úszás fizikai és 

hétköznapi értelemben vett fogalmát!  

Legyenek képesek Arkhimédész törvényére vonatkozó egyszerű feladatok megoldására; ismerjék 

Arkhimédész törvényének fontosabb gyakorlati vonatkozásait!  

Tudják, hogy a nyomás minden irányú, egyenletes terjedése a gázokban is megfigyelhető; ismerjék meg a 

légnyomás fogalmát, mértékegységét és a barométerek főbb típusait; ismerjék meg néhány fontosabb, a 

nyomáskülönbségen alapuló eszköz működését!  

 

IV. HŐTAN (14 óra) 

Cél  

Ismerjék meg a tanulók:  

– a hőmérséklettel és a hőmérséklet mérésével kapcsolatos alapvető ismereteket;  

– a hő tágulás jelenségét;  

– a fajhő és az égéshő fogalmát;  

– az energia megmaradás érvényességét a termikus kölcsönhatás során;  

– a különböző halmazállapotokat és azok változásait; a halmazállapot-változásokkal kapcsolatos 

energiaváltozások kiszámítását;  

– a hőerőgépek működésének alapjait! 
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Tartalom  

A hőmérséklet mérése. 

A termikus kölcsönhatás. 

A szilárd testek hő tágulása. 

A folyadékok hő tágulása. 

A gázok hő tágulása. 

Energia megmaradás a termikus kölcsönhatás során. 

A hőmennyiség és a fajhő. 

Olvadás és fagyás. 

Párolgás és lecsapódás. 

Az égéshő. 

Hőerőgépek I. Gőzgépek. 

Hőerőgépek II. Gázgépek. 

Követelmények  

A tanulók végezzenek egyszerű kísérleteket a termikus kölcsönhatás vizsgálatára; legyenek képesek a 

hőmérsékletmérés elvégzésére, a mérési eredmények feljegyzésére, értelmezésére, hőmérsékletidő grafikon 

készítésére és elemzésére! Ismerjék meg a termikus kölcsönhatás fogalmát, gyakorolják a hőmérők helyes 

használatát!  

Végezzenek a szilárd testek hő tágulásával kapcsolatos egyszerű kísérleteket; ismerjék meg a szilárd testek hő 

tágulásának törvényszerűségeit és a jelenség fontosabb gyakorlati alkalmazásait!  

Végezzenek a folyadékok és a gázok hő tágulásával kapcsolatos egyszerű kísérleteket; ismerjék meg a 

folyadékok és a gázok hő tágulásának törvényszerűségeit és a jelenségek fontosabb gyakorlati alkalmazásait!  

Ismerjék meg a belső energia fogalmát, legyenek képesek a termikus kölcsönhatás során fennálló energia 

megmaradás elemi szintű anyagszerkezeti magyarázatára!  

Végezzenek egyszerű kísérleteket adott anyagú és tömegű test felmelegítésére, ismerjék meg a fajhő fogalmát, 

legyenek képesek a belsőenergia-változásra vonatkozó egyszerű feladatok megoldására!  

Figyeljék meg egy szilárd anyag olvadását, illetve a folyékony halmazállapotú anyag fagyását, kövessék 

nyomon a hőmérséklet változásait; legyenek képesek hőmérséklet-idő grafikon készítésére, a grafikon elemzésére; 

ismerjék meg az olvadáshő fogalmát; legyenek képesek egyszerű feladatok megoldására az olvadás-fagyás 

témaköréből. Figyeljék meg különböző folyadékok párolgását, illetve az elpárolgott anyag lecsapódását; mérjék 

meg a párolgó anyag hőmérsékletét; tudják a belsőenergia-változásokat, a jelenség anyagszerkezeti magyarázatát! 

Figyeljék meg egy folyékony halmazállapotú anyag forrását, kövessék nyomon a hőmérséklet változását; legyenek 

képesek hőmérséklet-idő grafikon készítésére, a grafikon elemzésére! Ismerjék meg a forrás hő fogalmát! 

Legyenek képesek egyszerű feladatok megoldására a forrás – lecsapódás témaköréből! Végezzenek egyszerű 

kísérletet a szublimáció vizsgálatára, ismerjék meg a szublimáció fogalmát! Ismerjék meg az égéshő fogalmát; 

tudják, hogy milyen energia-változások történnek az égés közben; tudják megkülönböztetni a gyors és a lassú 

égést, ismerjék meg az égéshő fogalmát; ismerjék az égés feltételeit, és így a tüzek eloltásának lehetőségeit is! 

Ismerjék meg a hőerőgépeket; azok működését, alkalmazását, hatásfokát! Ismerjék Watt munkásságát! 

Koncentráció  

Matematika 5. évfolyam  
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Hosszúság, hosszúságmérés, terület, területszámítás. A testek térfogata. Természetismeret 6. évfolyam  

Időmérés, időmérő eszközök.  

A Föld alakja, tengely körüli forgása; a Föld Nap körüli keringése, a földtengely ferdeségének következményei.  

A Naprendszer. 

A tömeg. 

A térfogat. 

A sűrűség. 

 

Természetismeret 5. évfolyam  

Az időjárás és az éghajlat. 

A folyadékok tulajdonságai. 

A gázok tulajdonságai. 

A levegő és a légkör. 

A hő érzékelése, a hőmérséklet mérése. Megfigyelések és egyszerű kísérletek a hőtan köréből.  

Halmazállapot-változások.  

 

Kémia 7. évfolyam  

Eltérő forráspontú anyagok szétválasztása; desztilláció. Halmazállapot-változások.  

 

Biológia 7. évfolyam  

Távoli tájak életközösségei – a trópusi őserdők. Az izzadás testhőmérséklet-szabályozó szerepe.  

Az élettelen környezeti tényezők.  

A nyílt tengerek élővilága.  

Gerincesek törzse – halak.  

A levegő, a víz és a talaj szennyezése.  

 

Technika és életvitel 5–7. évfolyam  

A közlekedéssel kapcsolatos ismeretek.  
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8.ÉVFOLYAM 

 

Éves órakeret  

Évi 55 óra  

Heti 1,5 óra 

 

Belépő tevékenységformák  

Egyszerű elektromos és fénytani jelenségek megfigyelése, a látottak elemzése, szóbeli összefoglalása.  

Ok-okozati kapcsolatok felismerése egyszerű kísérletekben.  

A szakszókincs bővítése, a szakkifejezések helyes használata.  

A kísérletező készség fejlesztése: diákkísérlet-gyűjtemények (pl. Öveges-könyvek) tananyaghoz kapcsolódó    

egyszerű (elektrosztatikai, optikai) kísérleteinek összeállítása és bemutatása csoportmunkában.  

Egyszerű kapcsolási rajzok olvasása, áramkörök összeállítása kapcsolási rajz alapján. Elektromos feszültség-  

és árammérés egyszerű áramkörökben. Az alapvető érintésvédelmi és baleset-megelőzési szabályok ismerete  

és betartása törpefeszültség és hálózati feszültség esetén. Tudja, mi a teendő áramütéses baleset esetén.  

Ismerje a villámcsapás elleni védekezés módját. Egyszerű kapcsolási rajzok olvasása, áramkörök  

összeállítása kapcsolási rajz alapján. A tanult elektromos alapfogalmak és a mindennapi gyakorlat  

jelenségeinek összekapcsolása, a tanultak alkalmazása egyszerű jelenségek magyarázatára (pl.  

dörzselektromos szikra, olvadó biztosíték, visszapillantó tükör).  

 

 

A gyakran használt elektromos háztartási berendezések (fogyasztók és áramforrások) feltüntetett adatainak  

megértése, az egyes fogyasztók teljesítményének, fogyasztásának megállapítása.  

A tananyaghoz kapcsolódó kiegészítő információk (pl. nagy fizikusok életrajzi adatai, tudománytörténeti  

érdekességek) gyűjtése az iskolai könyvtár kézikönyveinek, ifjúsági ismeretterjesztő kiadványainak  

segítségével. Ismerkedés az elektronikus információhordozók, multimédia, és oktatóprogramok alapszintű  

használatával, tanári irányítással. 

 
 

Témakörök                       

– Az elektromosság. alapjai  (15 óra) 

 – Az elektromos áram hatásai (15 óra) 

 -. Elektromágneses indukció. (11 óra) 

         – Fénytan.  (12 óra) 

         

         - Tanév végi összefoglalás ( 2 óra) 

 

 

I.AZ  ELEKTROMOSSÁG ALAPJAI 
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Cél : 

Ismerjék meg a tanulók: az elektromos alapjelenségeket; az elektromos áram fogalmát, hatásait; az elektromos 

áramkör részeit, a feszültség és az áramerősség mérését; Ohm törvényét, az elektromos ellenállás fogalmát. 

Tudjanak mérőműszerrel mérni és számítani ellenállást, áramerősséget, feszültséget.  

 

 

Tartalom  

 
Elektromos alapjelenségek. 

Az elektromos töltés. 

Vezetők és szigetelők. Az elektromos áram. 

Áramvezetés fémekben. 

Az elektromos áramkör. 

Az áramkör működése. 

A feszültség mérése. 

Elemek és telepek. 

Az áramerőség mérése. 

Az elektromos áram iránya. 

Az elektromos ellenállás. 

A fogyasztók kapcsolása I. A soros kapcsolás. 

A fogyasztók kapcsolása II. A párhuzamos kapcsolás. 

 

 

Követelmények : 

 

Egyszerű dörzselektromos kísérletek segítségével ismerjék meg a tanulók a testek elektromos állapotát, figyeljék 

meg az elektromos állapotú testek között fellépő erőhatásokat; tudják értelmezni azt, hogy egy test elektromosan 

semleges!  

Ismerjék meg az elektromos töltés fogalmát; tudják értelmezni a testek elektromos állapotát a többlettöltés 

segítségével; ismerjék meg a dörzselektromos kísérletek anyagszerkezeti magyarázatát és az elektromos töltés 

mértékegységét! Ismerjék meg az elektromos vezetés magyarázatát; a vezetők és a szigetelők közötti 

különbségeket; az elektromos áram fogalmát, mértékegységét! Alakítsanak ki szemléletes képet a fémekben 

történő áramvezetés mechanizmusáról!  

Ismerjék meg az elektromos áramkör fogalmát, részeit, az áramköri jeleket; tudják értelmezni az elektromos      

áramkör működését a folyadékmodell segítségével!  

 Ismerjék meg a feszültség fogalmát, mértékegységét; a voltmérő használatát!  

 Legyenek képesek önállóan egyszerű áramkört összeállítani, és feszültségmérést végezni a tanulókísérleti     

eszközök segítségével; ismerkedjenek meg a párhuzamos kapcsolás fogalmával!  

Ismerkedjenek meg a galvánelem fogalmával, tudják az elem és a telep közötti különbséget; ismerkedjenek meg a 

zsebtelep felépítésével, működésével!  

Legyenek képesek önállóan áramerősség-mérést végezni a tanulókísérleti eszközök segítségével! Ismerkedjenek 

meg a soros kapcsolás fogalmával! Tudják a fizikai és a technikai áramirányt!  

Ismerjék meg az elektromos ellenállás fogalmát, anyagszerkezeti magyarázatát; ismerjék Ohm törvényét és az 

elektromos ellenállás mértékegységét; legyenek képesek az Ohm-törvénnyel kapcsolatos feladatok megoldására!  

Legyenek képesek egyszerű, soros kapcsolású áramkört összeállítani a tanulókísérleti eszközök segítségével; 

ismerkedjenek meg a soros kapcsolású áramkör feszültség- és áramerősség-viszonyaival; legyenek képesek a soros 

kapcsolásra vonatkozó egyszerű feladatok megoldására; ismerjék a soros kapcsolás néhány gyakorlati 

alkalmazását!  

Legyenek képesek egyszerű, párhuzamos kapcsolású áramkört összeállítani a tanulókísérleti eszközök 

segítségével; ismerkedjenek meg a párhuzamos kapcsolású áramkör feszültség- és áramerősség-viszonyaival; 
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legyenek képesek a párhuzamos kapcsolásra vonatkozó egyszerű feladatok megoldására; ismerjék a párhuzamos 

kapcsolás néhány gyakorlati alkalmazását!  

Ismerjék Coulomb és Ohm munkásságát!  

 

 

 
 

II. AZ ELEKTROMOS ÁRAM HATÁSAI  

Cél : Ismerjék meg a tanulók:  

– az elektromos áram hő, mágneses,életteni és kémiai hatását és az e hatásokat hasznosító legfontosabb 

eszközöket;  

– az elektromos munka és az elektromos teljesítmény fogalmát, mértékegységeit;  

– az elektromos áram élettani hatásait, az elektromos eszközök balesetmentes használatának szabályait 

 

  

– az elektromágneses indukció alapjelenségeit és az elektromágneses indukció legfontosabb gyakorlati 

alkalmazásait;  

– a váltakozó áram fogalmát és hatásait;  

–a transzformátorokat, azok működését, alkalmazását és jelentőségét; az elektromos energia szállítását; az 

energiatakarékosság fontosságát!  

 

Tartalom  
Az elektromos áram hőhatása.  

Az elektromos munka.  

Az elektromos teljesítmény. A fogyasztás.  

Az izzólámpa és az olvadó biztosíték.  

Az elektromos áram kémiai hatása.  

Az elektromos áram élettani hatása.  

Az elektromos készülékek biztonságos használata.  

        A mágnesség. Az elektromos áram mágneses hatása. 

 

 

 Követelmények  

      Figyeljék meg a tanulók az elektromos áram hőhatásának következményeit; az előző évfolyamon szerzett      

      ismereteik birtokában értsék, hogy a vezető belső energiájának növekedését az elektromos munkavégzés 

     fedezi!  

Ismerjék az elektromos munka mértékegységeit; legyenek tisztában az elektromos fogyasztás fogalmával!  

Legyenek képesek az elektromos munka kiszámítására vonatkozó egyszerű feladatok megoldására!  

Ismerjék meg az elektromos teljesítmény fogalmát, legyenek képesek az elektromos teljesítményre  

vonatkozó egyszerű feladatok megoldására!  

Ismerjék meg az izzólámpa és az olvadó biztosíték, működését; ismerjék meg az elektromos áram   

hőhatásának más, gyakorlati alkalmazásait!  

Egyszerű kísérletek segítségével ismerjék meg az elektromos áram kémiai hatását; tudják, hogy hogyan  

történik az áramvezetés a szabadon mozgó ionokat tartalmazó oldatokban! Ismerjék meg az elektrolízis  

fogalmát, és az elektromos áram kémiai hatásának néhány gyakorlati alkalmazását!  

Ismerkedjenek meg az elektromos áram élettani hatásaival, az elektromos készülékek biztonságos  

használatának szabályaival; értsék a szigetelés és a védőföldelés szerepét, fontosságát!  
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III. ELEKTROMÁGNESEN INDUKCIÓ  

 

 

Cél: Ismerjék a tanulók 

 

– az elektromágneses indukció alapjelenségeit és az elektromágneses indukció legfontosabb gyakorlati 

alkalmazásait;  

– a váltakozó áram fogalmát és hatásait;  

–a transzformátorokat, azok működését, alkalmazását és jelentőségét; az elektromos energia szállítását; az 

energiatakarékosság fontosságát!  

 

 

 

 

 

 
Tartalom:  

Az áramjárta tekercs mágneses hatása. Az elektromágnes.  

Az elektromos motor.  

Az elektromágnese indukció.  

Az indukált áram iránya.  

A váltakozó áram.  

A váltakozó áram hatásai. 

 A transzformátor. 

Az elektromos energia előállítása és szállítása.  

          

 

 

 Követelmények: 

 

Ismételjék át és bővítsék ki a mágnességről korábban szerzett ismereteiket!  

Egyszerű kísérletek segítségével vizsgálják meg az elektromos áram mágneses hatását!  

Kísérleti úton vizsgálják meg az áramjárta tekercs mágneses tulajdonságait; ismerjék meg az elektromágnest és 

annak néhány gyakorlati alkalmazását!  

Ismerjék meg az elektromos motor főbb részeit, működését, fontosabb felhasználási területeit!  

Végezzenek egyszerű kísérleteket az elektromágneses indukció jelenségének megfigyelésre; az indukált feszültség 

vizsgálatára; vizsgálják meg és tudják mitől függ az indukált áram iránya és nagysága. Legyenek képesek a 

mozgási és a nyugalmi indukció megkülönböztetésére!  

Ismerjék meg a váltakozó áram fogalmát, legyenek képesek az egyenáram és a váltakozó áram összehasonlítására; 

tudják, hogy a hálózati áram váltakozó áram, és ismerjék a váltakozó áram hatásait!  

Ismerjék az elektromos energia előállításának és szállításának módjait; ismerjék meg a transzformátort, egyszerű 

kísérletekkel vizsgálják annak működését; ismerjék meg a transzformátor szerepét az elektromos energia 

szállításában; legyenek képesek a transzformátorokkal kapcsolatos egyszerű feladatok megoldására! Ismerjék 

Oersted, Faraday, Jedlik Ányos, valamint Déry, Bláthy és Zipernowsky munkásságát. A mágnesség. Az elektromos 

áram mágneses hatása.  
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III. FÉNYTAN  

Cél : Ismerjék meg a tanulók:  

 

– a fényforrásokat, a fény visszaverődésével és a fény törésével kapcsolatos alapvető jelenségeket;  

– az egyszerű optikai eszközök (síktükör, homorú- és domború tükör, domború- és homorú lencse) által a valódi 

tárgyról adott képet;  

– a tükrök és a lencsék alkalmazásait a közismert és gyakran használt optikai eszközökben;  

– a látás fénytani alapjait;  

– a spektrum keletkezését, a fehér fény összetevőit és azt, hogy miért látjuk a tárgyakat színesnek! 

 
 

Tartalom  

Fényforrások. A fény terjedése. 

A fény visszaverődése.                                                                                                                                                   

A síktükör.                                                                    

A homorú tükör. 

A domború tükör. 

A fény törése. Lencsék, prizmák, párhuzamos falú lemez. 

A gyűjtőlencse. 

A szórólencse. 

Az egyszerű nagyító. 

A szem és a szemüveg. 

A távcsövek .A mikroszkóp. A fényképezőgép. 

A diavetítő és az írásvetítő. 

A fehér fény felbontása. A testek színe. 

 

Követelmények  

 
Ismerkedjenek meg a tanulók az elsődleges és a másodlagos fényforrásokkal; az átlátszó és átlátszatlan testekkel; 

a fény egyenes vonalú terjedésével!  

Vizsgálják meg kísérletileg a fényvisszaverődés jelenségét; a megfigyeléseik alapján megfogalmazva a 

visszaverődés törvényét; vizsgálják meg, milyen képet ad a síktükör a valódi tárgyakról, ismerjék meg a 

látszólagos kép fogalmát; a síktükör fontosabb gyakorlati alkalmazásait!  

Vizsgálják meg kísérletileg a homorú tükör képalkotását, ismerjék meg és értelmezzék a fókuszpont fogalmát; 

tudják, hogy mikor beszélünk valódi képről; ismerjék meg a homorú tükör néhány fontosabb gyakorlati 

alkalmazását!  

 

Vizsgálják meg kísérletileg a domború tükör képalkotását; ismerjék meg a domború tükör néhány fontosabb 

gyakorlati alkalmazását!  

Végezzék el a fénytörés jelenségének kísérleti vizsgálatát; a megfigyelésekből vonjanak le következtetéseket a 

beesési szög és a törési szög viszonyára, ha a fény levegőből vízbe (vagy plexibe) lép; vizsgálják meg kísérletileg 

a teljes visszaverődés jelenségét!  

Ismerjék fel és tudják magyarázni a környezetükben gyakran megfigyelhető fénytani jelenségeket!  

Ismerkedjenek meg a gyűjtőlencsével, annak jellemzőivel; vizsgálják meg kísérletileg a gyűjtőlencse által a valódi 

tárgyakról adott képet!  

Ismerkedjenek meg a szórólencsével, annak főbb jellemzőivel; vizsgálják meg kísérletileg a szórólencse 
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képalkotását (valódi tárgyról)!  

Vizsgálják meg az egyszerű nagyító képalkotását; ismerjék meg a látószög fogalmát; tudják, hogy a lupe a tárgy 

látószögét növeli meg!  

Ismerkedjenek meg a látás optikai alapjaival, a szem törőközegeivel; a szem alkalmazkodásával; ismerjék a 

leggyakoribb szemhibákat: a közellátást és a távollátást; tudják, hogy ezek a látáshibák milyen szemüvegekkel 

javíthatók!  

Ismerjék meg a lencsés és a tükrös távcsövek főbb típusait (Kepler-féle távcső, Galilei-féle távcső; Newton-féle 

távcső)!  

Ismerjék meg a mikroszkóp fontosabb részeit, felépítését, fontosabb gyakorlati alkalmazásait!  

Ismerjék meg a fényképezőgép fontosabb részeit, felépítését; tudják a fotográfiai filmben végbemenő folyamatok 

alapszintű magyarázatát, a negatív és a pozitív kép közötti különbséget!  

Végezzék el a fehér fény színekre bontását és újraegyesítését, ismerjék meg a spektrum színeit; tudják, mit jelent 

a kiegészítő színpár kifejezés, és tudják, hogy egy test színét a róla visszavert, vagy a rajta áthaladó színek 

keveréke adja!  
 

 

Koncentráció  

Matematika  

Az egyenes arányosság.                                                                                                                                             

Fordított arányosság.                                                                                                                                        

Egyenletek megoldása.                                                                                                                                         

Geometriai alapismeretek. 

Természetismeret 

Az időjárás és az éghajlat elemei. 

Tájékozódás a természetben. 

 

 

Fizika 7. évfolyam  

A hidrosztatikai nyomás; közlekedőedények. Energia megmaradás a termikus kölcsönhatás során. 

A hőmennyiség és a fajhő. 

Hőerőgépek.  

 

Kémia 7. évfolyam  

Az anyag atomos szerkezete. A proton, a neutron és az elektron. 

Oldódás, oldatok.  

Ionok. 

 

Biológia 7. évfolyam  

A nyílt tengerek élővilága – mélytengeri élőlényet 

Biológia . 8.évfolyam                                                                                                                                                                        

A látás. Az emberi test 
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FÖLDRAJZ 

7–8. évfolyam 
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BEVEZETÉS 

 
A földrajz tantárgy feldolgozza a NAT által meghatározott, a Földünk–környezetünk műveltségi területben 

rögzített fejlesztési feladatokat.  

Megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, 

folyamataival. Vizsgálódásának középpontjában a természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, 

jelenségek, valamint napjaink eseményei állnak, melyeket változásaiban, kölcsönhatásaiban és fejlődésében mutat 

be, és komplexen, a természet-, a társadalom- és a környezettudományok szempontjából dolgoz fel.  

A globalizálódó gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok értékelésével lehetővé válik, hogy a 

tanulók megismerjék az emberiség egész bolygónkra kiterjedő természetátalakító tevékenységét, valamint az ebből 

fakadó – szintén világméretű – természeti és társadalmi problémákat.  

 Tartalmainak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodása, helyi, regionális 

és globális szemlélete, fokozatosan kialakul a felelős magatartásuk a szűkebb és a tágabb természeti, illetve 

társadalmi környezetük iránt. 

Elősegíti, hogy reális kép alakuljon ki a tanulókban nemzeti értékeinkről, a magyarság világban elfoglalt 

helyéről, hazánk kedvező és kedvezőtlen természeti, társadalmi-gazdasági adottságairól, jellemző társadalmi-

gazdasági folyamatairól, valamint az európai integrációban betöltött szerepéről.  

Megismerteti – lehetőség szerint a gyakorlatban – a szűkebb és tágabb természeti és társadalmi 

környezetben való tájékozódás, eligazodás alapvető eszközeit és módszereit.      

Fontos azoknak a kulcskompetenciáknak a birtoklása, amelyek biztosítják az állandóan változó modern 

világhoz való gyors és hatékony alkalmazkodást. Ezért nagyon fontos a kulcskompetenciákkal kapcsolatos 

alapkészségek fejlesztése. A földrajz tantárgy tartalmi elemeinek feldolgozása nagymértékben hozzájárul ezek 

megszerzéséhez. 

Nagyon fontos elem az anyanyelvi kommunikáció fejlődése, melyet különféle szóbeli és írásbeli 

ismeretközvetítő, illetve értékelési módszerek alkalmazásával segíthetünk a földrajzi tartalmak elsajátítása során. 

A tantárgy keretei lehetőséget biztosítanak a matematikai kompetencia fejlesztésére is. Az a cél, hogy a 

tanulók alkalmazni tudják az alapvető matematikai elveket és folyamatokat az ismeretszerzésben és a problémák 

megoldásában, főként az adatfeldolgozások, megfigyelések során és a térképen való mérések, becslések végzése 

közben. 

A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhető kölcsönhatások 

feltárásával hozzájárul a természettudományi szemlélet és gondolkodásmód kialakulásához. 

Az állandóan változó világunk természeti, környezeti és társadalmi-gazdasági folyamatainak 

megismeréséhez és megértéséhez nélkülözhetetlen a folyamatos tájékozódás és információszerzés. Az ismeretek 

elsajátítása szempontjából fontos a tanulók kezdetben még irányított, majd egyre önállóbbá váló információszerző 

tevékenysége. Ezért a tanítási-tanulási folyamat egészében nagy hangsúlyt kap az információszerzés és 

információfeldolgozás képességének fejlesztése, különös tekintettel a digitális világ nyújtotta lehetőségek 

felhasználására. 

A tanítási-tanulási folyamat kiemelt célja a folyamatos önképzés iránti igény, valamint az élethosszig 

tartó tanulás képességének kialakítása, melyre e tantárgy keretein belül is törekedni kell. 

Hazánk társadalomföldrajzi jellemzőinek bemutatásával a tantárgy hozzájárul a szociális és állampolgári 

kompetencia fejlődéséhez. 

Napjaink társadalmi-gazdasági folyamatainak megismertetése elősegíti a tanulóknak a gazdasági élet 

eseményeiben eligazodó, aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes állampolgárrá válását. 

A Földünk–környezetünk műveltségi terület szervesen kapcsolódik az Ember a természetben és az Ember és 

társadalom műveltségi terület megfelelő fejlesztési területeihez. Ezek a kapcsolatok is alátámasztják a Földünk–

környezetünk műveltségi terület integrált jellegét, valamint a természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti 

jelenségek, folyamatok összefüggéseinek megláttatásában és kölcsönhatásainak feltárásában betöltött alapvető 

szerepét.  

 

7–8. évfolyam 

 
7-8. évfolyamon a földrajz tantárgy feladata, hogy az életkori sajátosságoknak megfelelően magasabb szinten 

továbbfejlessze, elmélyítse és differenciálja a tanulók alapozó szakaszban megszerzett tudását és képességeit.  

A tanulás olyan fejlesztési stratégiákra épüljön, amelyek minden szinten a tanulók különböző fejlettségi 

állapotából indulnak ki, figyelembe veszik az egyéni sajátosságokat, és a differenciált oktatás elveinek 

alkalmazásával, egyéni ütemben fejlesztik azt tovább. Törekedjen mind a mennyiségi (korrekció, felzárkóztatás), 

mind a minőségi differenciálás megvalósítására (tehetséggondozás).  

A tanulási stratégiák fejlesztése során fontos a figyelem, a megértés, az emlékezet, valamint a problémamegoldó 

képesség fejlesztése. Ezért helyezi előtérbe a tananyag problémacentrikus feldolgozását olyan új módszerek 
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alkalmazásával, mint pl. a projektmódszer.  

Fontos a tapasztaláson alapuló ismeretszerzés előtérbe helyezése. Nyíljon lehetőség minél több megfigyelésre, 

vizsgálódásra.  

Szükséges a sikerélmény-centrikus módszerek minél szélesebb körű alkalmazása.  

A tantárgy oktatásának célja: 

-  szilárd földrajzi ismeretrendszer nyújtása, és az ezen alapuló tudatos földrajzi-környezeti gondolkodás 

kialakítása  

- a tanulók ismerjék meg a természeti környezet, a társadalom és a gazdasági élet kölcsönös kapcsolatát, a 

földrajzi környezet szerepét – szerezzenek átfogó ismereteket a kontinensek természeti, társadalom- és 

gazdaságföldrajzi jellemzőiről, általános és regionális sajátosságairól, különbségeiről; 

- hazánk természeti, társadalmi, kulturális és tudományos értékeinek megismertetésével járuljon hozzá a 

reális alapokon nyugvó nemzettudat kialakításához, a hazához való kötődéshez; 

- a tanulók ismerjék meg Európa országainak, országcsoportjainak és tipikus tájainak legfontosabb 

természeti, társadalmi és gazdasági jellemzőit, az országok, térségek együttműködését – az európai kultúra, 

életmód, szokások, hagyományok megismertetésével pozitív viszony kialakítása a közös európai 

értékekhez; 

- ismerjék meg a kontinensek népeit, a népesedési folyamatokat, a természeti környezet és a települések, az 

életmód és gazdasági tevékenység összefüggéseit; 

- más népek megismertetése révén alakuljon ki a tanulókban az eltérő életfelfogású, életmódú és kultúrájú 

emberek iránti tisztelet és megbecsülés; 

- a korszerű természettudományos műveltség fokozatos elmélyítése, hozzájárulva ezzel a 

természettudományos világkép alakításához;  

- a tanulók érdeklődésének felkeltése a természeti környezetben lezajló jelenségek, folyamatok 

megfigyelése és magyarázata iránt; 

- a tanulók megértsék azt, hogy a természet egységes egész, a Föld egységes, de állandóan változó rendszer, 

amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él, és ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű 

gazdálkodást; 

- a tanulók megismerjék az emberi tevékenységek környezetkárosító hatásait, azok megelőzésének és 

megszüntetésének lehetőségét – a konkrét ismereteken nyugvó környezettudatos magatartás formálása; 

- ismerjék meg a szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetben való tájékozódás, eligazodás 

alapvető eszközeit és módszereit;      

- váljanak képessé az információszerzésre, azok értelmezésére és feldolgozására, valamint megfelelő 

kommunikálásukra; 

- sajátítsák el a földrajzi információk előállítására szolgáló eszközök használatát, az internetalapú 

szolgáltatások elérésének módját; 

- a tanulók váljanak képessé a korosztálynak megfelelő reális értékelésre és önértékelésre; 

- a földrajzi ismeretek megszerzése közben fejlődjenek a tanulók kulcskompetenciákkal kapcsolatos 

alapképességei.; 
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7. ÉVFOLYAM 

 

Évi óraszám: 55 – heti óraszám: 1,5  
 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 

1. Földtörténet 6  

2. Az Európán kívüli földrészek 30  

3. Észak-, Nyugat- és Dél-Európa 

természet- és társadalomföldrajza 
19  

 

1. FÖLDTÖRTÉNET 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

Továbbhaladás 

feltételei 

A földtörténeti és a 

társadalmi-gazdasági 

folyamatok 

időtartamának 

nagyságrendi 

eltéréseinek érzékelése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A legegyszerűbb 

vizsgálati eszközök 

gyakorlati 

alkalmazásának és 

balesetmentes 

használatának ismerete 

a kőzetek vizsgálatánál. 

Eligazodás a 

földtörténet 

időegységeiben.  

 

A természetföldrajzi 

folyamatok és a 

történelmi események 

időnagyságrendi és 

időtartambeli 

különbségeinek 

bemutatása.  

 

A földtörténeti 

események időbelisége 

és térbelisége. A Föld 

felszínének alakulása a 

földtörténet során.  

 

A leggyakrabban 

előforduló ásványok és 

kőzetek, 

energiahordozók és 

nyersanyagok, valamint 

talajtípusok felismerése 

és jellemzőik 

összegyűjtése. 

  

Időszalag készítése. 

 

 

 

 

 

 

 
Tematikus térképek 

elemzése – a 

szárazföldek és 

óceánok elhelyezkedése 

a különböző 

földtörténeti korokban.  

 
A tanult ásványok, 

kőzetek, 

energiahordozók, 

nyersanyagok 

vizsgálata tanári 

irányítással, egyéni és 

csoportmunkában.  

Megfigyelések, 

vizsgálatok, kísérletek 

tapasztalatainak önálló 

leírása, eredményeinek 

rögzítése és 

értelmezése. 

Ismeri a 

természetföldrajzi 

folyamatok és a 

történelmi események 

időnagyságrendi és 

időtartambeli 

különbségét. 

 

 

Ismeri a főbb 

földtörténeti 

szakaszokat és azok 

legfontosabb 

történéseit. 

 

 

 

 

Tudja felismerni a 

kőzetburok 

legfontosabb kőzeteit, 

érceit, ásványait.  
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2. AZ EURÓPÁN KÍVÜLI FÖLDRÉSZEK  

 

Fejlesztési célok 
 

Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

Továbbhaladás 

feltételei 

Az egyes 

kontinenseken zajló 

főbb földrajzi-

környezeti jelenségek, 

folyamatok, 

összefüggések 

felismerése és 

értelmezése. 

 

A kritikai és a kreatív 

gondolkodás 

képességének 

fejlesztése a 

gondolkodási technikák 

megismerésével az 

egyes országok 

természet- és 

társadalom-földrajzi 

összefüggéseinek 

feltárása során. 

 

Annak tudatosítása, 

hogy a különböző 

földrészeken élő 

emberek származásuk, 

kultúrájuk, 

értékrendjük alapján 

különbözőek, de emberi 

mivoltukban 

egyenrangúak. 

 

 

 

 

 

Matematikai 

kompetencia fejlesztése 

a kontinensekhez 

kapcsolódó adatok 

feldolgozása során. 

 

 

 

 

 

A környezettudatos, a 

természetre nyitott 

gondolkodás fejlesztése 

Afrika, Ausztrália és 

Óceánia, Amerika, 

valamint Ázsia 

természet- és 

társadalomföldrajzi 

jellemzői.  

 

 

A földrajzi övezetesség 

bemutatása a 

kontinenseken.  

 

 

 

 

 

A földrészek, azok 

nagytájai, a tipikus 

tájak, országcsoportok, 

országok regionális 

sajátosságainak 

bemutatása. 

Hasonlóságaik és 

különbségeik 

felismertetése. 

 

 

 

 

A természetföldrajzi 

adottságok gazdaságra 

gyakorolt hatásának 

bemutatása. 

A gazdasági élet 

jelenségeiben, 

folyamataiban 

megnyilvánuló 

kölcsönhatások 

bemutatása.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikus térképek 

összehasonlító 

elemzése a 

természetföldrajzi 

övezetesség 

érzékeltetésére. 

Ábrák elemzése, 

összehasonlítása tanári 

segítséggel. 

 

 

Egyszerű természet- és 

társadalom-földrajzi 

algoritmusok 

alkalmazása egyéni és 

csoportmunkában a 

kontinensek, tájak, 

országok jellemzésénél 

és elemzésénél. 

A természeti 

adottságok és a 

mezőgazdaság 

összefüggését bemutató 

ábrák elemzése. 

 

A kontinensek 

domborzati formáinak, 

légköri, vízrajzi és 

ökológiai jellemzőinek, 

a népesség, 

gazdálkodás méreteinek 

számszerűen 

kifejezhető adatai 

nagyságrendjének 

érzékelése, 

összehasonlítása. 

Diagramok, grafikonok 

elemzése, 

következtetések 

levonása. 

Alapvető adatok 

egyszerű ábrázolása: 

 

Ismeri Afrika, 

Ausztrália és Óceánia, 

a sarkvidékek, 

Amerika, valamint 

Ázsia általános 

természetföldrajzi 

jellemzőit. 

 

Legyen képes felsorolni 

a természetföldrajzi 

övezetesség fontos 

elemeit, bemutatni 

alapvető 

jellegzetességeit az 

egyes kontinenseken. 

  

 

 

Tudja elemezni a 

kontinensek, a tanult 

tájak, országok 

természeti és 

társadalmi-gazdasági 

jellemzőit bemutató 

képeket, ábrákat, 

adatsorokat.  

 

 

 

 

 

Megadott szempontok 

alapján tudja bemutatni 

a tananyagban szereplő 

legfontosabb 

országokat. 

Tanári irányítással 

alkalmas alapvető 

összefüggések 

felismerésére. 

Legyen képes 

felhasználni a tanult 

térképi információkat. 
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az egyes 

kontinenseknél 

tapasztalt környezeti 

problémák kiváltó 

okainak 

megismerésével és a 

megoldási lehetőségek 

felvázolásával. 

 

 

 

 

Az együttműködés, a 

konfliktuskezelés 

képességének 

továbbfejlesztése a 

projektek lebonyolítása 

közben.  

 

 

 

Az információszerzés 

és -feldolgozás 

képességének 

fejlesztése. 

 

 

 

Szemléleti 

térképolvasás önállóan, 

különféle méretarányú 

és ábrázolásmódú 

térképeken. 

Térszemlélet fejlesztése 

az ábrázolt térben való 

tájékozódással, a 

földgömb és a térkép 

koordinátarendszerének 

segítségével.  

 

 

 

 

A globális környezeti 

problémákat okozó 

környezetkárosító 

emberi tevékenységek 

bemutatása az egyes 

kontinenseken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelentősebb magyar 

utazók, felfedezők 

szerepe az egyes 

kontinensek és népeik 

megismerésében.  

 

 

 

Afrika 

Társadalmi-gazdasági 

problémák Afrikában. 

Afrika jellemző 

országai és térségei. 

Az arabok lakta Észak-

Afrika, a sivatagok és 

oázisok – mint a 

földrész tipikus tájainak 

bemutatása – 

kiemelten: Egyiptom. 

Az éhségövezet. 

A fejlődésnek indult 

Dél-Afrika – a Dél-

afrikai Köztársaság 

mint Afrika 

legfejlettebb országa. 

 

Ausztrália és Óceánia 

Ausztrál 

államszövetség.  

 

Sarkvidékek 

Az Északi- és a Déli-

sarkvidék közötti 

földrajzi különbségek 

bemutatása.  

 

diagram- és 

grafikonkészítés. 

Példák keresése a 

környezetszennyezésre, 

a környezetkárosításra 

és a környezeti 

problémák 

megoldására. 

Szemelvények gyűjtése 

a trópusi esőerdők 

kiirtásáról és a 

talajerózióról. 

A kontinensek 

környezeti állapotával 

kapcsolatos tablók 

készítése megadott 

szempontok szerint és 

önállóan. 

 

Tantárgyi 

miniprojektek 

szervezése közvetett 

tanári irányítással a 

magyar földrajzi 

felfedezők és a 

kontinensek tipikus 

tájai témában. 

 

Természetföldrajzi 

jelenségek – pl.: 

homokbuckák mozgása 

a homoksivatagokban – 

modellezése 

terepasztalon. A szél és 

a víz által szállított 

homokszemek 

összehasonlítása. 

 

Leírások, beszámolók 

készítése a témakörben 

szereplő ismeretekről 

segédeszközök 

használatával, tanári 

irányítással. 

A hírekben hallott, a 

témakörhöz kapcsolódó 

információk 

értelmezése.  

 

 

 

 

 

 

 

Tud példát mondani a 

környezeti állapotot 

befolyásoló 

tevékenységre 

 

 

 

 

 

Képes projektben 

közreműködni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudja megmutatni az 

egyes földrészekhez 

kapcsolódó minimális 

topográfiai fogalmakat 

különböző méretarányú 

és tartalmú térképen, 

illetve a földgömbön 
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Amerika  

Észak-, Közép- és Dél-

Amerika eltérő 

természet- és 

társadalom-földrajzi 

képének bemutatása.  

Az ültetvény, a 

farmvidék, a 

technológiai park, az 

agglomerációs zóna 

mint a földrész tipikus 

tájainak bemutatása. 

Az USA mint a világ 

vezető gazdasági 

hatalma. 

Mexikó.  

Brazília.  

 

Ázsia  

A tajga, a 

monszunvidék, a 

magashegység, az 

öntözéses gazdálkodás 

területei – mint a 

földrész tipikus tájainak 

bemutatása. 

  

Közép-Ázsia, 

Délnyugat Ázsia, 

Délkelet-Ázsia; 

Kína mint a Föld 

legnépesebben fejlődő 

országa. 

India, a leggyorsabban 

emelkedő népességű 

ország. 

Japán, az 

ásványkincsekben 

szegény ipari 

nagyhatalom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topográfiai 

gyakorlatok – a 

kontinensekhez 

kapcsolódó minimális 

topográfiai fogalmak 

megmutatása 

különböző méretarányú 

és tartalmú térképen, 

valamint földgömbön. 
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3. ÉSZAK-, NYUGAT- ÉS DÉL-EURÓPA TERMÉSZET- ÉS 

TÁRSADALOMFÖLDRAJZA 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

Továbbhaladás 

feltételei 

Az Európában zajló 

főbb földrajzi, 

környezeti jelenségek, 

folyamatok, 

összefüggések 

felismerése és 

értelmezése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematikai 

kompetencia fejlesztése 

az Európához 

kapcsolódó adatok 

feldolgozása során. 

 

 

 

 

Igény kialakulása a 

közös európai kultúra, 

különösen annak 

földrajzi alapjai 

megismerésére és 

megőrzésére. 

 

 

Az idegen nyelvi 

kommunikáció 

fejlesztése. 

 

 

A környezettudatos, a 

természetre nyitott 

gondolkodás fejlesztése 

az Európában 

megtalálható környezeti 

problémák kiváltó 

okainak 

megismerésével, és a 

Európa általános 

természet- és 

társadalom-földrajzi 

képe.  

A földrajzi övezetesség 

jellemzői a 

kontinensen.  

Észak-, Nyugat- és Dél-

Európa tipikus tájai, 

országcsoportjai, az 

országok sajátosságai, 

valamint hasonlóságaik 

és különbségeik 

felismertetése.  

A természet- és 

társadalom-

gazdaságföldrajzi 

összefüggéseik 

feltárása, különös 

tekintettel az Európai 

Unió tagországaira és a 

hazánkkal szomszédos 

országokra.  

 

Az Európai Unió fő 

céljai, értékei, általános 

társadalmi és 

gazdaságföldrajzi 

jellemzői.  

 

Észak-európai országok 

közös és egyedi 

földrajzi vonásai.  

 

Nyugat-Európa  

Egyesült Királyság 

mint a világ iparának 

bölcsője.  

Franciaország mint 

Európa  éléstára.  

 

Dél-Európa  

Mediterrán táj, 

üdülőövezet, kikötői 

övezet – mint tipikus 

tájak jellemzőinek 

Az ismert természet- és 

társadalom-földrajzi 

algoritmusok 

alkalmazása egyéni és 

csoport-munkában a 

tájak, országok 

jellemzésénél és 

elemzésénél. 

 

A természetföldrajzi 

folyamatokat bemutató 

ábrák elemzése, 

összehasonlítása, 

összefüggések 

feltárása. 

 

A népesség 

alakulásához, a 

gazdasági élethez 

kapcsolódó adatok 

elemzése, 

összehasonlítása. 

Diagramok és 

grafikonok elemzése, 

következtetések 

levonása tanári 

irányítással. 

Adatok ábrázolása: 

diagram- és 

grafikonkészítés tanári 

segítséggel. 

 

A népek életét, 

szokásait bemutató 

irodalmi alkotások, 

filmrészletek földrajzi 

tartalmainak 

megbeszélése. 

 

Rövid beszámolók 

készítése a tanult 

idegen nyelven a 

tananyagban szereplő 

országról, az ott 

szerzett élményekről. 

 

Ismeri Európa általános 

természetföldrajzi 

jellemzőit. 

 

Tudja felsorolni a 

természetföldrajzi 

övezetesség fontos 

elemeit, valamint 

bemutatni alapvető 

jellegzetességeit 

Európában. 

 

 

 

Ismeri, hogy a földrajzi 

fekvés és helyzet 

milyen hatással van 

Észak-, Nyugat- és Dél-

Európa országainak 

társadalmi, gazdasági 

életére, fejlettségére. 

 

Tudja elemezni az 

országok természeti és 

társadalmi-gazdasági 

jellemzőit bemutató 

képeket, ábrákat, 

adatsorokat.  

 

A tanult országokat 

legyen képes bemutatni 

megadott szempontok 

alapján. 

Felismeri az alapvető 

összefüggéseket. 

Fel tudja használni a 

tanult térképi 

információkat. 

 

Megadott szempontok 

alapján tudja bemutatni 

Európa tipikus tájait és 

a tananyagban szereplő 

országokat. 

Legyen képes alapvető 

összefüggések 
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megoldási lehetőségek 

felvázolásával. 

 

Szemléleti 

térképolvasás önállóan, 

különféle méretarányú 

és ábrázolásmódú 

térképeken. 

bemutatatása 

Olaszország és  

Spanyolország 

bemutatásán keresztül. 

Hazánk déli 

szomszédai - 

Horvátország és 

Szerbia földrajzi 

jellemzői. 

Tantárgyi 

miniprojektek 

szervezése közvetett 

tanári irányítással, pl. 

Európa tipikus tájai és 

országai témakörben. 

 

 

 

Szemelvények gyűjtése 

a savas esők hatásairól. 

 

 

Felismerés, keresés, 

egyszerű 

helymeghatározás 

különböző méretarányú 

Európa-térképeken.  

 

felismerésére tanári 

irányítással. 

 

 

A kontinens tipikus 

tájai, illetve országai 

bemutatása során 

legyen képes 

felhasználni a tanult 

térképi információkat.  

Tudja megmutatni az 

Európához kapcsolódó 

minimális topográfiai 

fogalmakat különböző 

méretarányú és 

tartalmú térképen  

 
 

 

 

 

 

 

 

A TANANYAG FELDOLGOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TOPOGRÁFIAI FOGALMAK 

(A minimális topográfiai követelményeket dőlt betűvel jelöltük.)  

 

Afrika  

Gibraltári-szoros, Guineai-öböl, Vörös-tenger, Szuezi-csatorna; Madagaszkár;  

Kongó, Niger, Nílus, Tanganyika-tó, Viktória-tó;  

Eurázsiai-hegységrendszer, Atlasz, Dél-afrikai-magasföld;  

Guineai-öbölpart vidéke, Kelet–afrikai-magasföld, Kilimandzsáró, Kongó-medence, Szahara, Szudán;  

Algéria, Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Nigéria;  

Johannesburg, Kairó, Pretoria. 

 

Ausztrália és Óceánia  

Ausztrália, Új-Zéland; Tasmania; Nagy-korallzátony;  

Murray;  

Ausztráliai-alföld, Nagy-Vízválasztó-hegység, Nyugat-ausztráliai-ősföld;  

Canberra, Melbourne, Perth, Sydney; 

 Új-Guinea, Melanézia, Mikronézia, Polinézia. 

 

Sarkvidékek  

Jeges-tenger, Grönland, Északi-sark, Északi-sarkvidék (Arktisz), Déli-sark, Déli-sarkvidék (Antarktisz), 

Erebus.  

 

Amerika  

Észak-Amerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika, Latin-Amerika;  

Antillák, Bering-szoros, Hudson-öböl, Karib (Antilla)-tenger, Mexikói-öböl, Panama-csatorna, Alaszka, 

Floridai-félsziget, Grönland, Hawaii-szigetek, Kaliforniai-félsziget, Labrador-félsziget;  

Golf-áramlás, Labrador-áramlás; 

Amazonas, Colorado, Mississippi, Paraná, Szt. Lőrinc-folyó; Nagy-tavak; 

Amazonas-medence, Andok, Appalache, Brazil-felföld, Guyanai-hegyvidék, Kanadai-ősföld, 

Kordillerák, Mexikói fennsík, Mississippi-alföld, Orinoco-medence, Pacifikus-hegységrendszer, Paraná-

alföld, Patagónia, Préri, Sziklás-hegység; 
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Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Brazília, Kanada, Kuba, Mexikó, Venezuela,  

Brazília város, Buenos Aires, Chicago, Havanna, Los Angeles, Mexikóváros, Montréal, New York, 

Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, São Paulo, Toronto, Washington. 

Ázsia 

Dél-Ázsia, Délkelet-Ázsia, Délnyugat-Ázsia, Észak-Ázsia, Kelet-Ázsia, Közép-(Belső)-Ázsia,  

Boszporusz, Fekete-tenger, Japán-tenger, Mariana-árok, Márvány-tenger, Perzsa (Arab)-öböl, Arab-

tenger, Arab-félsziget, Fülöp-szigetek, Hindusztáni-félsziget, Indokínai-félsziget, Indonéz-szigetvilág, 

Japán-szigetek, Kamcsatka-félsziget, Kis-Ázsia, Koreai-félsziget, Tajvan; 

Eufrátesz, Indus, Jangce, Jenyiszej, Gangesz, Léna, Ob, Sárga-folyó, Tigris; Aral-tó, Bajkál-tó, Kaszpi-

tenger; 

Arab-tábla, Csomolungma (Mt. Everest), Dekkán-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Fuji, Góbi, Himalája, 

Hindusztáni-alföld, Iráni-felföld, Kaszpi-mélyföld, Kaukázus, Kínai alföld, Közép-szibériai-fennsík, 

Mezopotámia, Nyugat-szibériai-alföld, Pamír, Szibéria, Tibet, Tien-san, Urál;  

India, Indonézia, Irán, Izrael, Japán, Kína, Szaúd-Arábia, Törökország;  

Ankara, Bombay, Calcutta, Hongkong, Isztambul, Kanton, Mekka, Novoszibirszk, Oszaka, Peking, 

Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Tokió, Újdelhi; 

Észak-, Nyugat- és Dél-Európa 

Dél-Európa, Észak-Európa, Kelet Európa, Közép-Európa, Nyugat-Európa, Kelet-Közép-Európa; 

Adriai-tenger, Balti-tenger, Északi-tenger, Földközi-tenger, La Manche, Norvég-tenger, Oroszlán-öböl, 

Viscayai-öböl, Appennini-félsziget, Baleár-szigetek, Balkán-félsziget, Bretagne, Brit-szigetek, Ciprus, 

Izland, Kréta, Málta, Ibériai-félsziget, Skandináv-félsziget, Szicília;  

Észak-atlanti-áramlás 

Pó, Rajna, Rhône, Szajna, Száva, Temze;  

Alpok, Appenninek, Balkán hegység, Balti-ősföld, Dalmácia, Dinári-hegység, Etna, Francia-

középhegység, Holland-mélyföld, Kárpátok, Londoni-medence, Mont Blanc, Párizsi-medence, Pennine, 

Pireneusok, Pó-síkság, Riviéra, Rodope, Skandináv-hegység, Vajdaság, Vezúv;  

Bulgária, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, 

Horvátország, Írország, Koszovó, Luxemburg, Macedónia, Montenegro (Crna Gora), Nagy-Britannia, 

Norvégia, Olaszország, Portugália, Skócia, Spanyolország, Svédország, Szerbia, Törökország;  
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Amszterdam, Ankara, Athén, Belgrád, Bern, Birmingham, Brüsszel, Dublin, Glasgow, Hága, Helsinki, 

Koppenhága, Le Havre, Lisszabon, Liverpool, Ljubljana, London, Luxembourg, Lyon, Madrid, 

Manchester, Marseille, Milánó, Nápoly, Oslo, Párizs, Podgorica, Reykjavík, Rijeka, Róma, Rotterdam, 

Skopje, Stockholm, Strasbourg, Szabadka, Szarajevó, Szófia, Tirana, Torino, Újvidék, Várna, Velence, 

Zágráb 
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8. ÉVFOLYAM 

Évi óraszám: 55 – heti óraszám: 1,5  
 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 

1. Kelet- és Közép-Európa 24  

2. Magyarország természeti és társadalom-földrajzi viszonyai 14  

3. Magyarország tájai 17  

 

1. KELET- ÉS KÖZÉP-EURÓPA 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
Továbbhaladás feltételei 

Igény kialakítása a közös európai kultúra 

– különösen annak földrajzi alapjai – 

megismerésére és megőrzésére. 

 

 

 

A Kelet- és Közép-Európával 

kapcsolatos főbb földrajzi, környezeti 

jelenségek, folyamatok, összefüggések 

értelmezése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelet-Európa természet földrajzi 

viszonyai. 

 

Oroszország és Ukrajna jellegzetes 

társadalom-földrajzi vonásai, különös 

tekintettel az utóbbi évek változásaira. 

 

 

Közép-Európa általános földrajzi képe. 

 

A különböző típusú közép-európai tájak 

(alföldek, rögvidék, magashegységek) 

Az ismert természet- és társadalom-

földrajzi algoritmusok alkalmazása – 

egyéni és csoport-munkában – a tájak, 

országok jellemzésénél és elemzésénél. 

 

 

Tematikus térképek elemzése a 

természet- és társadalomföldrajzi 

adottságok megismeréséhez, az 

összefüggések feltárásához.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismeri a földrajzi fekvés és helyzet 

hatását Kelet- és Közép-Európa 

országainak társadalmi, gazdasági 

életére, fejlettségére.  

 

Legyen képes a Kelet- és Közép-Európa 

országainak természeti és a társadalmi-

gazdasági jellemzőit bemutató képek, 

ábrák, adat-sorok elemzésére. 

Megadott szempontok alapján be tudja 

bemutatni a tanult országokat. Felismeri 

az alapvető összefüggéseket. 

Tudja felhasználni a tanult térképi 

információkat. 

Legyen képes bemutatni Kelet- és 

Közép-Európát, tipikus tájait, valamint a 

tananyagban szereplő országokat a 

megadott szempontok alapján. 

 



Cecei Általános Iskola                                                                               Pedagógiai program 

 

386 
 

 

 

 

 

A földrajzi térben zajló kölcsönhatások 

felismerése. 

 

 

A matematikai kompetencia fejlesztése 

az adatfeldolgozások segítségével. 

 

 

Együttműködés és konfliktuskezelés 

képességének fejlesztése a projektek 

szervezése során. 

 

A környezettudatos, természetre nyitott 

gondolkodás formálása. 

Az információszerzés és -feldolgozás 

képességének fejlesztése, különös 

tekintettel az Internetre. A digitális 

kompetencia fejlesztése. 

A konfliktuskezelés képességének 

fejlesztése döntéshelyzetekkel, vitákkal. 

 

Különböző típusú térképek használata az 

ismeretszerzésben. 

Szemléleti térképolvasás önállóan, 

okfejtő térképolvasás tanári irányítással, 

különféle méretarányú és ábrázolásmódú 

térképeken. 

természeti adottságai és gazdasági 

feltételei. 

 

Közép-Európa tipikus tájainak – 

középhegység, feltöltött alföld, medence, 

bányavidék, ipari körzet – bemutatása 

német-, cseh- és lengyelországi példákon 

keresztül. 

 

Németország szerepe az európai 

gazdaságban. 

 

Csehország és Lengyelország. 

 

 

Közép-Európa magashegyvidékei: az 

Alpok és a Kárpátok természeti 

adottságai. 

A társadalmi-gazdasági élet földrajzi 

vonásai. 

A gazdasági fejlettség különbségei, azok 

okai. 

 

Az alpokbeli országok földrajzi 

jellemzése:  

(kiemelt ország) Ausztria, Szlovénia. 

A kárpáti országok földrajzi jellemzése: 

Szlovákia, Románia. 

Tematikus térképek és metszetek 

elemzése.  

 

 

Diagramok és grafikonok elemzése, 

következtetések levonása. 

 

 

 

Forráselemzés a német 

országegyesítésről. 

 

 

Tantárgyi projektek szervezése közvetett 

tanári irányítással az Alpok és a 

Kárpátok témakörben. 

Egyszerű modellezés – a jég 

felszínformáló munkája. 

Az Alpokról készült űrfelvétel elemzése. 

 

A környezetszennyezéssel kapcsolatos 

(osztrák bőrgyárak, Romániából a 

folyókon érkező szennyeződések) 

információk összegyűjtése 

szakfolyóiratokból és az internetről. 

 

A különféle tanulói nézetek 

megfogalmazása kifejtése vita során – a 

környező országok 

környezetszennyezése kapcsán. 

 

Topográfiai gyakorlatok különböző 

méretarányú térképeken. 

A minimális topográfiai fogalmak 

ábrázolása kontúrtérképen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudja alkalmazni a Kelet- és Közép-

Európához kapcsolódó minimális 

topográfiai fogalmakat különböző 

méretarányú és tartalmú térképen. 
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2. MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI ÉS TÁRSADALOMFÖLDRAJZI VISZONYAI 

 

Fejlesztési célok 
 

Tananyag 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
Továbbhaladás feltételei 

 

 

A nemzeti identitástudat fejlesztése a 

magyarság és Magyarország szerepének 

felismerésén keresztül. 

 

 

A főbb földrajzi, környezeti jelenségek, 

folyamatok, összefüggések felismerése 

és értelmezése Magyarország területéről. 

 

 

 

 

 

A digitális kompetencia fejlesztése. 

A matematikai kompetencia fejlesztése 

az éghajlati diagramok elemzésével és 

szerkesztésével. 

 

 

 

 

 

Az információszerzés és -feldolgozás 

képességének fejlesztése. 

 

 

 

A Kárpát-medence kialakulása és 

természetföldrajzi képe. 

A Kárpát-medence népei. 

A magyarság a Kárpát-medencében. 

Magyarország földrajzi helyzete. Helye a 

Kárpát-medencében. 

 

Hazánk felszínének kialakulása, 

legjellemzőbb kőzetei.  

 

Az ország természeti viszonyai (felszín, 

éghajlat, vízrajz, természetes növényzet), 

természeti erőforrásaink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyszerű természet- és társadalom-

földrajzi algoritmusok alkalmazása – 

egyéni és csoportmunkában – hazánk 

természeti és társadalmi viszonyainak 

jellemzésénél és elemzésénél. 

 

 

Kőzetgyűjtemény készítése a hazánkban 

előforduló kőzetekből. 

Tematikus térképek értelmezése, 

összefüggések feltárása. 

Tematikus térkép készítése megadott 

információk és adatok felhasználásával. 

A Kárpát-medence és Magyarország 

időjárásának tanulmányozása az 

időjárás-jelentések felhasználásával (tv, 

internet). 

Éghajlati diagramok elemzése, 

következtetések levonása. 

Modellezés terepasztalon: felszín alatti 

vizek, folyószabályozás. 

 

 

 

Információk gyűjtése a népesedési 

válság kialakulásának okairól – 

szakirodalom és internet 

felhasználásával. 

 

 

 

Tudja elemezni hazánk földrajzi 

fekvését, helyzetét a Kárpát-medencében 

és Európában. 

 

 

 

Legyen képes elemezni Magyarország 

földrajzi környezetének természeti és 

társadalmi-gazdasági jellemzőit a 

megadott szempontok alapján. 
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Tematikus térképek használata az 

ismeretszerzésben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A digitális kompetencia fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

A környezettudatos, a természetre nyitott 

gondolkodás formálása. 

 

 

Védett természeti, kulturális és 

gazdaságtörténeti értékeink ismerete. 

 

Különböző típusú térképek használata az 

ismeretszerzésben és a terepen való 

eligazodásban. 

Szemléleti térképolvasás önállóan, 

okfejtő térképolvasás tanári irányítással, 

különféle méretarányú és ábrázolásmódú 

térképeken. 

 

 

A népesség alakulása és annak 

magyarázata.  

A nemzetiségek helyzete.  

 

Településeink.  

 

A gazdasági élet telepítő tényezői, 

általános vonásai és területi különbségei, 

annak okai. 

 

A gazdaság szerkezetének átalakulása. 

 

Az ipar és a mezőgazdaság jellemzése, 

kihívásai. 

 

Hazánk nemzetközi kapcsolatai. 

Az Európai Unió és hazánk kapcsolata.  

 

 

Az uniós csatlakozás 

adta lehetőségek, és azok kihasználása. 

 

Környezetünk problémái, azok hazai és 

regionális kapcsolatainak bemutatása. 

 

 

Magyarország védett természeti, 

kulturális, néprajzi, gazdaságtörténeti 

értékei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyes országrészek gazdasági 

különbségeinek feltárása tematikus 

térképek összehasonlító elemzésével. 

 

 

Információkeresés hazánk nemzetközi 

kapcsolatairól – adatbázisok 

felhasználása, digitális lexikon 

használata. 

 

Egyszerű PowerPoint megtervezése 

tanári irányítással.  

 

A különféle tanulói nézetek 

megfogalmazása, kifejtése esetelemzés, 

vita és egyszerű szerepjáték során, pl.: a 

hazánk környezeti állapota témakörben. 

A hírekben hallott földrajzi-környezeti 

tartalmú információk értelmezése.  

 

Tájékozódási gyakorlatok a térkép 

segítségével: 
a földrajzi fokhálózat használatának 

kibővítése – az ívperc használata. 

 

 

 

 

 

Tudja felsorolni és jellemezni hazánk 

környezeti értékeit.  

Tudjon példát hozni környezetvédelmi 

intézkedésekre. 

 

 

 

Legyen képes kontúrtérképen elhelyezni 

az egyes témákhoz kapcsolódó 

minimális topográfiai fogalmakat. 

Tudjon jellemezni topográfiai 

fogalmakat. 

Legyen képes elemezni hazánk 

természeti és társadalmi-gazdasági 

jellemzőit tartalmazó tematikus 

térképeket. 
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3. MAGYARORSZÁG TÁJAI 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
Továbbhaladás feltételei 

Hazánk tájaival kapcsolatos főbb 

földrajzi, környezeti jelenségek, 

folyamatok, összefüggések felismerése 

és értelmezése. 

 

Tematikus térképek használata az 

ismeretszerzésben. 

 

 

 

 

 

 

Együttműködési képesség fejlesztése.  

A konfliktuskezelés képességének 

fejlesztése döntéshelyzetekkel. 

A nemzeti identitástudat fejlesztése a 

hagyományok ápolásával. 

 

 

A tanulók esztétikai 

befogadóképességének fejlesztése. 

 

A környezettudatos, a természetre nyitott 

gondolkodás formálása. 

 

 

 

Különböző típusú térképek használata az 

ismeretszerzésben és a terepen való 

 

 

 

 

 

 

 

A hazai nagytájak földrajzi jellemzése:  

természetföldrajzi, valamint társadalmi-

gazdasági jellemzőik,  

természeti erőforrásaik. 

A gazdasági élet ágazatai a tájakon.  

 

A természeti és társadalmi-gazdasági 

környezet kapcsolatai a tájakon.  

Jellemző életmódok. 

 

 

 

 

A tájak környezeti állapota, védelme, 

környezeti, idegenforgalmi értékei. 

 

Budapest földrajza, szerepe az ország 

életében.  

 

A saját régió földrajzi jellemzői. 

 

 

 

Egyszerű természet- és társadalom-

földrajzi algoritmusok alkalmazása – 

egyéni és csoportmunkában – hazánk 

tájainak jellemzésénél és elemzésénél. 

Tematikus térképek elemzése a 

természet- és társadalomföldrajzi 

adottságok megismeréséhez, az 

összefüggések feltárásához. 

Tematikus térkép készítése megadott 

információk és adatok felhasználásával. 

Modellezés terepasztalon – pl.: 

hordalékkúp kialakulása. 

 

 

Tájleírások készítése a tájak 

jellegzetességeinek bemutatására. 

 
Egy közösen választott tájunk 

feldolgozása projektmódszerrel 

 
A tájak földrajzi adottságaival 

kapcsolatos népszokások gyűjtése. 

 
Hazánk tájait ábrázoló irodalmi és 

műalkotások gyűjtése. 

 

Természeti, idegenforgalmi értékeinket 

feldolgozó tabló, tematikus térkép 

készítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Különböző térképi információk 

felhasználásával legyen képes bemutatni 

hazánk jellemző tájtípusainak (alföldi, 

dombsági és középhegyvidéki tájak) 

természeti és társadalmi-gazdasági 

jellemzőit.   

Felismerje a természeti adottságok 

jelentőségét az egyes vidékek gazdasági 

életében.  

 

 

 

 

 

 

 

Legyen tisztában a főváros szerepével 

hazánk társadalmi-gazdasági életében. 
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eligazodásban. 

Szemléleti térképolvasás önállóan, 

okfejtő térképolvasás tanári irányítással, 

különféle méretarányú és ábrázolásmódú 

térképeken. 

 

Munkaerő-piaci alapismeretek. 

Természet- és társadalomföldrajzi 

algoritmusok alkalmazása a saját régió 

jellemzésénél. 

 

Tanulmányi kirándulás, üzemlátogatás. 

 

Tájékozódási gyakorlatok a térkép 

segítségével: 

felismerés, keresés, egyszerű 

helymeghatározás különböző 

méretarányú térképeken.  

Topográfiai gyakorlatok kontúrtérképen. 

  

 

Legyen képes kontúrtérképen elhelyezni 

az egyes témákhoz kapcsolódó 

minimális topográfiai fogalmakat.  

Tudjon leolvasni tematikus térképet. 
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A TANANYAG FELDOLGOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TOPOGRÁFIAI FOGALMAK 

 

 (A minimális topográfiai követelményeket dőlt betűvel jelöltük.) 

Közép- és Kelet-Európa 

Don, Dnyeper, Duna-delta, Elba, Garam, Inn, Moldva (Vltava), Morva, Nyitra, Odera, Rajna, Rajna-

Majna-Duna vízi út, Száva, Vág, Visztula;  

Alpok, Bécsi-medence, Burgenland, Csallóköz, Cseh-medence, Donyec-medence, Déli-Kárpátok, 

Erdély, Erdélyi-középhegység, Erdélyi-medence, Északkeleti-Kárpátok, Északnyugati-Kárpátok, Fekete-

erdő, Gerlachfalvi-csúcs, Germán-alföld, Hargita, Kaszpi-mélyföld, Kárpátalja, Keleti-Alpok, Keleti-

Kárpátok, Lengyel-alföld, Lengyel-középhegység, Magas-Tátra, Morva-medence, Német-középhegység, 

Nyugati-Alpok, Rajnai-palahegység, Román-alföld, Ruhr-vidék, Sváb-bajor-medence, Székelyföld, 

Szilézia, Szudéták, Vajdaság, Vereckei-hágó;  

Ausztria, Csehország, Lengyelország, Moldova, Németország, Oroszország, Románia, Svájc, Szlovákia, 

Szlovénia, Ukrajna; 

Arad, Bécs, Berlin, Beregszász, Bern, Brassó, Bréma, Brno, Bukarest, Constanza, Drezda, Eszék, 

Frankfurt, Gdaňsk, Genf, Graz, Hamburg, Kassa, Katowice, Kijev, Kolozsvár, Krakkó, Lipcse, Linz, 

Ljubljana, Marosvásárhely, Minszk, Moszkva, Munkács, Murmanszk, München, Nagyvárad, 

Novoszibirszk, Odessza, Ostrava, Ploieşti, Plzeň, Pozsony, Prága, Salzburg, Steyer, Stuttgart, 

Székelyudvarhely, Szentpétervár,  Temesvár, Ungvár, Varsó,  Volgográd, Zsolna. 

Magyarország 

Balaton, Bodrog, Dráva, Duna, Fertő, Hernád, Ipoly, Kis-Balaton, Körös, Maros, Mura, Rába, Sajó, Sió, 

Szamos, Tisza, Tisza-tó, Velencei-tó, Zagyva, Zala;  

Csepel-sziget, Mohácsi-sziget, Szentendrei-sziget, Szigetköz,  

Aggteleki-karszt, Alföld, Alpokalja, Badacsony, Bakony, Balaton-felvidék Baranyai-dombság, 

Bodrogköz, Borsodi-medence, Börzsöny, Budai-hegység, Bükk, Bükk-fennsík, Cserehát, Cserhát, Dráva 

menti síkság (Dráva-mellék), Duna-Tisza köze, Dunakanyar, Dunántúli-dombság, Dunántúli-

középhegység (Dunántúli-középhegyvidék), Dunazug-hegység, Északi-középhegység, (Észak-

magyarországi-középhegység), Gerecse Hajdúság, Hegyalja, Hortobágy, Írott-kő, Jászság, Kékes, 

Kisalföld, Kiskunság, Kőszegi-hegység, Maros-Körös köze, Mátra, Mecsek, Mezőföld, Móri-árok, 

Nagykunság, Nógrádi-medence, Nyírség, Nyugat-magyarországi-peremvidék, Őrség, Pilis, Somogyi-

dombság, Soproni-hegység, Szekszárdi-dombság, Tapolcai-medence, Tihanyi-félsziget, Tiszántúl, Tokaj 

- Eperjesi-hegység, Tolnai-dombság, Velencei-hegység, Vértes, Villányi-hegység, Visegrádi-hegység, 

Zalai-dombság, Zempléni-hegység;  

Bács-Kiskun megye, Baranya megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád megye, 

Fejér megye, Győr-Moson-Sopron megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok 

megye, Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye, Pest megye, Somogy megye, Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye, Tolna megye, Vas megye, Veszprém megye, Zala megye; 

Budapesti agglomeráció,  

Ajka, Algyő, Baja, Balatonfüred, Békéscsaba, Biharkeresztes, Budapest, Cegléd, Debrecen, Dorog, 

Dunaújváros, Eger, Esztergom, Galyatető, Gyöngyös, Győr, Gyula, Hajdúszoboszló, Hatvan, 

Hegyeshalom, Hévíz, Hódmezővásárhely, Hollókő, Jászberény, Kalocsa, Kaposvár, Kazincbarcika, 

Kecskemét, Kelebia, Keszthely, Komárom, Kőszeg, Komló, Lábatlan, Letenye, Miskolc, Mo-hács, 

Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Orosháza, Ózd, Paks, Pannonhalma, Pápa, Pécs, 

Rábafüzes, Rajka, Salgótarján, Sárospatak, Siófok, Sopron, Százhalombatta, Szeged, Székesfehérvár, 

Szekszárd, Szentendre, Szentgotthárd, Szolnok, Szombathely, Tata, Tatabánya, Tihany, Tiszaújváros, 

Vác, Várpalota, Veszprém, Visegrád, Visonta, Záhony, Zalaegerszeg;  
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Nemzeti parkok: Aggteleki Nemzeti Park, Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Bükki Nemzeti Park, Duna–

Dráva Nemzeti Park, Duna–Ipoly Nemzeti Park, Fertő–Hanság Nemzeti Park, Hortobágyi Nemzeti Park, 

Kiskunsági Nemzeti Park, KörösMaros Nemzeti Park, Őrségi Nemzeti Park.  

Régiók: Dél-Alföld régió, Dél-Dunántúl régió, Észak-Alföld régió, Észak-Magyarország régió, Közép-

Dunántúl régió, Közép- 

              Magyarország régió, Nyugat-Dunántúl régió.  

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

Az ellenőrzés és az értékelés legyen a földrajztanítás folyamatának szerves része, fogja át a tanuló valamennyi 

tanórai és – a tantárggyal kapcsolatos – tanórán kívüli tevékenységét. 

Mind az ellenőrzés, mind pedig az értékelés módszertanilag legyen változatos. 

Az ellenőrzést mindig kövesse a konkrét teljesítmény, a topográfiai tájékozottság és a tantárgyhoz való viszony 

körültekintő és változatos, kvalitatív értékelése. 

Az ellenőrzés módjai: 

– folyamatos megfigyeléssel (milyen a tanulók érdeklődése, aktivitása, figyelme, ismeretszerző képessége, 

ismeretalkalmazása, hogyan vesznek részt a csoportmunkában, a projektfolyamatban stb.); 

– szóbeli feleltetéssel (mely elsőbbséget élvez) – törekedni kell arra, hogy a tanulók ismereteiket, 

tapasztalataikat, megfigyeléseik lényegét összefüggően el tudják mondani; 

– írásbeli ellenőrzéssel, azaz feladatlapokkal, mérőlapokkal, vázlatrajzok készíttetésével és a topográfiai 

tájékozottság mérésével; 

– az ajánlott tevékenységformák között megjelölt gyakorlati feladatok, önálló kutatómunka (ábraelemzés, 

kiselőadás, sajtófigyelés) végzésével. 

 

Az értékelés szempontjai: 

 

– az alapvető ismeretelemek elsajátításának mértéke, 

– a legfontosabb földrajzi kompetenciák birtoklásának szintje: 

a) a földrajzi térben való tájékozódás képessége, 

b) a földrajzi tartalmú információszerzés,  

c) az információk feldolgozásának, értelmezésének képessége. 

 

Törekedjünk a sokoldalú, differenciált osztályozásra (szóbeli, írásbeli ellenőrzés, órai munka stb.). 
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MŰVÉSZETEK 

ÉNEK-ZENE 

 

5–8. évfolyam 
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Célok és feladatok 

 
1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 

2. A magyar zenétől kiindulva vezessen az út az egyetemes zene megismeréséhez és 

megértéséhez. 

3. Olyan általánosan művelt embereket kell képezni, akik a saját nemzeti hagyományaik 

ismeretével és szeretetével, értői és élvezői lesznek más népek kultúrájának is. 

4. Az egységes magyar nemzeti kultúra megteremtése mellett, utat kell mutatni az őrzés és 

nyitás képességének kialakítására 

5. A kifejező, szöveges éneklés lehetőségeivel élni kell a személyiségfejlesztés területén is 

(ráérzés, tolerancia, átélés, stb.). 

6. A zenei anyanyelvi műveltség írásbeli lehetőségeivel, az írás-olvasás képességének 

fejlesztésével, az elméleti anyag folyamatos tágításával bővüljenek az ismeretek.  

7. Fejlődjön a fantázia és a memória, továbbá erősödjön és fokozódjon a zeneszeretővé válás 

folyamata. 

8. A ritmus, mint kifejezőeszköz, annak belső átélésével váljék tudatossá (megfigyelés, 

utánzás, alkalmazás). Törekedjünk a ritmikában rejlő emocionális tartalom felfogására és 

megértésére (kognitív folyamatban). 

9. A zenetörténet ismeretek elsajátításának folyamatában törekedni kell arra, hogy a gyerekek 

képesek legyenek elkülöníteni az egyes korokat, ismerve azok zeneszerzőit, a jellemző 

formákat és műfajokat, a kiemelt művek felismerésével, megnevezésével és a főtémák 

vokális megszólaltatásával. 

10. A zenei nevelés tartalmi munkájában helyet kell adni a tantárgyi koncentrációnak, aminek 

segítségével megismertethetjük azokat az összefüggéseket, amelyek a művészetek 

fejlődése útján, meghatározott történelmi viszonyok között jöttek létre! A szorosabb 

kapcsolatok lehetőségein keresztül, új kapukat kell nyitni az anyanyelvhez, az 

irodalomhoz, a történelemhez és a képzőművészetekhez. 

11. Tanításunk középpontjába a zenei élmények kerüljenek, amelyeket igényesen és az 

életkornak megfelelő hangzó szemelvények kiválasztásával lehet megteremteni, ha igazán 

zeneszerető, kiegyensúlyozott nemzedéket szeretnénk felnevelni. 

12. Megfelelő motiválással fokozzuk a tanulói tevékenység intenzitását a művészetekben, az 

iskolában, a külvilágban – a mindennapi életben, a fokozott aktivitás, kreativitás és az 

önállóság megalapozása, kifejlesztése érdekében. 

13. Az ének-zene tanítása során fejlett esztétikai érzéket, fegyelmezett magatartást, közösségi 

érzést, gazdag érzelemvilágot és világnézeti-erkölcsi szemléletet kell megvilágítani, 

fejleszteni. 
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14. A zeneművészet iránti érdeklődés felkeltésével és fokozásával igényt kell kialakítani arra, 

hogy minden ember életének szerves részévé váljon a muzsika. 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetenciák 

 

I. Tiszta, kifejező éneklés 

1. Zenei nevelésünk elsősorban vokális elemekre épül. 

2. A tiszta intonálást, a hangmagasság biztos megtartását és az érthető szövegmondást a 

rendszeres hangképzéssel alapozhatjuk meg. 

3. A hang-, és hallásképzés, ami a zenei írás-olvasás tudását is feltételezi, a zene hatékonyabb 

megismerésére, elemzésére és megszólaltatására is irányul. 

4. Kifejező és átélt éneklés csak abban az esetben várható el, ha a gyerekek a teljesség igényé-

vel ismerik a dal témáját, s abból fakadó hangulatát. 

II. Magyar népzene 

 

1. Fontos a népdalok szerkezeti felépítése, dallamvonala, hangsora, előadásmódja, stílus-

rétege, azonban ezek az ismeretek csupán elméleti tények. Gondot kell fordítani a hagyo-

mányőrző népnyelv és a magyar népdalok sokirányú megismerésére, hiszen zenei 

anyanyelvünk kultúrája: nemzeti öntudatunk hű tükre. 

2. A népdalokat tudni kell földrajzilag elhelyezni, mert ennek ismeretéből sok mindenre lehet 

következtetni. A népzenei ismeretek mellett beszélni kell az adott területen élő emberek 

életviteléről, szokásaikról, jellemző viseletükről, építkezésükről, munkájukról, mely 

ismeretek segítségével könnyebbé válik a megértés, az elsajátítás és a meg-szerettetés. 

3. A zene és a mozgás együttesét, kölcsönhatását tudatosítani kell, beépítve a magyar nép 

kultúrájába, amivel az új ismereteken túl, a kevésbé „énekes” gyerekeknek is tudunk 

élményt nyújtani. 

4. Vikár Béla, Kodály Zoltán, Bartók Béla és tanítványaik munkásságának megismerésével 

el kell érnünk, hogy a gyerekek tiszteljék és becsüljék népzenegyűjtőinket, s az általuk 

gyűjtött népdalkincsünket.  

III. Elméleti ismeretek 

 

Az általános iskolákban kevés a zenei orientáltságú gyermek. Játékos formában 

könnyebben elsajátíthatók a zenei elméleti ismeretek (pl.a hangsorok, ritmusok, 

hangzatok), sikerélményhez juttatva így a tanulókat. 

IV. Zenetörténet 

1. Történelmi múltunk meghatározza szemléletünket s alakítja nemzeti meggyőződésünket. 

Feltétlenül gazdagítanunk kell, a sok vihart megélt magyarság, napjainkban felnövő 

nemzedékének történeti dalkincsét. 

2. Fontos a történelmi háttér tanítása, megismerése, hiszen ennek függvényében élt és alkotott 

minden mester. 
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3. A tanítási órák anyagába be kell építeni a zeneszerzők  magyar és nemzetközi kapcsolatait 

(pl.: Liszt Ferenc – Richard Wagner, Vajda János, Jókai Mór vagy Bartók Béla – Benny 

Goodman). 

 

V. Zenehallgatás 

1. A kialakult gyakorlat célszerű és eredményes, azonban nem szabad megtorpanni, tudni kell 

haladó módon tovább lépni. 

2. A népzenei feldolgozások és komolyzenei művek mellett, helyet kell kapnia annak a 

zenének is, amelyben a gyerekek maguk is élnek, s amit sajátjuknak tartanak: történelmi 

rock-opera és a musical. 

Az értékelés elvei 

 

1. Az éneklés értékelésénél figyelni kell a gyengébb zenei képességű, esetleg intonációs gon-

dokkal vívódó vagy mutáló gyerekek felé irányuló követelményszintre. Őket csoportban 

és kizárólag a közösségi éneklésbe vonjuk be, mely során megfigyelhető a memoriter 

szöveg tudása, a ritmus és dallam egységes megszólaltatása. A legapróbb dicséret is 

fokozhatja a tanulók zenei fejlődését, további előmenetelét és lelkesedését. 

2. A diákok is részt vesznek az értékelésben, ami biztonságot ad számukra, továbbá növeli a 

felelősségüket és önbizalmukat. 

3. Rendszeresen az órai aktivitást, az önfeledt énekléssel egybekötött biztos szövegmondást, 

a megfigyelések elemzésében való részvételt, a kottázási gyakorlatok elvégzését, a 

kezdeményezett gyűjtőmunka eredményét.  

 

 

 Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az 

éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó 

megismeréséhez, megértéséhez és élvezetéhez. Ezeknek a céloknak az elérését segíti a 

kiválasztott repertoár. 

Az iskolai ének-zene tanulás várt eredménye: a zenei gyakorlat és a zenehallgatás során 

a tanulók széles körű élményeket szereznek, amely segíti őket eligazodni a körülöttük lévő 

sokszínű zenei világban. 

Az iskolai zenepedagógiai munka Kodály Zoltán alapelveire épül, az aktív éneklést és 

zenélést szorgalmazza, tradicionális népzenén és igényes műzenén alapul. A zenei 

hallásfejlesztés a relatív szolmizáció segítségével történik. A klasszikus remekművek értő 

befogadása fejleszti az érzelmi intelligenciát. 

A kerettantervben feltüntetett anyagon keresztül a tanulók megismerik népzenénk és 

más népek zenéje, nemzeti zenei kultúránk és a klasszikus zene, a jazz, valamint a populáris 

műfajok igényes szemelvényeit. A zenepedagógiai munka a tanulók részben az iskolában, 

részben az iskolán kívül szerzett zenei tapasztalataira, zenei élményeire, illetve adott esetben 

zenei gyakorlatára épül, s ezáltal ösztönzi őket énekkarokban és házi zenélésben való aktív 

részvételre. 

Az iskolai ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív 

zenei élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére. 

Az ének-zene tanítása során a fejlesztési célok nem válnak szét élesen órakeretre, 

tananyagegységekre. A megjelölt órakeretek a tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát 

jelölik. Minden órán sor kerül éneklésre, folyik a növendékek zenei generatív készségének 

fejlesztése, zenét hallgatnak. Ezt segíti a minden órán megjelenő felismerő kottaolvasás és 
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a befogadói kompetenciák fejlesztése. A fejlesztési célok a tanítás során mindig az előző 

ismeretanyagra, elért fejlesztésre építve, komplex módon jelennek meg. 

 

 

 

 

 

A tantárgy fejlesztési céljai a következők: 
 Zenei reprodukció 

 Éneklés 

– Az iskolai ének-zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és az 

elmélyült zenehallgatás. Az ének-zene órán tanult zenei anyag egy részét 

énekléssel és kreatív zenei gyakorlatokkal készítik elő, illetve sajátítják el. 
– Az énekórai műhelymunkát kórus egészíti ki, amely közösségformáló erőt 

képvisel. Cél, hogy a kóruséneklés örömét a tanulók a hétköznapok számos 

területén megoszthassák másokkal. (Pl. közös éneklés a kirándulásokon, baráti 

összejöveteleken, közösségi alkalmakon, saját koncertek szervezése 

hozzátartozóknak, ismerősöknek.) 
– Az énekes anyag egy része mindvégig a magyar népdal marad, a 3. osztálytól 

kezdve a klasszikus zenei szemelvények száma növekszik, s a 7. osztálytól 

kezdve kiegészül a jazz és az igényes populáris zene válogatott 

szemelvényeivel – elsősorban a befogadói hozzáállás különbségeinek 

érzékeltetése és a zenei minőség iránti érzékenység fejlesztése céljából, amely 

műfaji határoktól függetlenül értelmezhető. 
 

 

 Generatív és kreatív készségek fejlesztése 

– A generatív – létrehozó, alkotó – készségek és képességek fejlesztésének célja, 

hogy a tanulók a megszerzett zenei tapasztalatokat alkalmazni tudják és 

azokkal képesek legyenek újat alkotni. A generatív tevékenységek, amelyek a 

kreativitás fejlesztése szempontjából nélkülözhetetlenek, fejlesztik a tanulók zenei 

érzékét, zeneértését és összpontosító képességét. Segítik őket a zene elemeinek 

önálló és magabiztos használatában, fejlesztik a tanulók önkifejező képességét, 

ötletgazdagságát, kreativitását és zenei fantáziáját. 
–  A generatív zenei tevékenységek a tanítás legkülönbözőbb témáihoz és fázisaihoz 

kapcsolódhatnak, s bennük a játékos alkotói munka öröme érvényesül. A 

generatív tevékenységet mindenkor megelőzi a zenei alkotóelemek (pl. ritmus, 

dallam, polifónia, harmónia, forma) vagy egy adott zenei stílushoz kapcsolódó 

zenei jelenségek (pl. a klasszika formaérzéke) megismerése az aktív zenélésen 

keresztül.  

 Felismerő kottaolvasás 

– A kottaolvasás a zene értésének eszköze, általa olyan kódrendszer kulcsát 

kaphatják meg a tanulók, amely segíti őket abban, hogy eligazodjanak a zenei 

tartalmakban. A zenével való ismerkedés kezdeti szakaszában a felismerő 

kottaolvasás képessége a zeneértés mélységeihez is jelentősen hozzájárulhat. Az 

önálló zenélésben nélkülözhetetlen eszközzé válik.  
– Az ötvonalas kottaképet a gyerekek látják már akkor is, mikor a jelrendszereket 

még nem tudják megfejteni. A tanulók a felismerő kottaolvasás segítségével egyre 
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több zenei jelenséget képesek jelrendszerről felismerni. A kottaolvasás nem cél, 

hanem eszköz az iskolai zenetanulás folyamatában. 
– A felismerő kottaolvasáshoz kapcsolódó zenei ismeretek tanítása soha nem 

elvontan, hanem az énekes és hangzó zenei anyaghoz kapcsolódóan történik. A 

népdalokból vett zenei fordulatokat felhasználják a ritmikai, metrikai és dallami 

elemek tudatosítására, formájuk megismerése pedig segít a formaérzék 

fejlesztésében. Az elemző megközelítés helyett válasszák a műfaji 

meghatározást, találják meg az élethelyzet, az érzelmi kifejezés, az esztétikai 

szépség személyes kapcsolódási pontjait. A népdalok szövegének értelmezése 

rávilágít a népdalok gazdag szimbolikájára, megvilágítja a magyar szókincs 

gazdagságát. A népdalok nem a felismerő kottaolvasás gyakorlópéldái. Csak 

akkor kell szolmizáltatni, ha az a szebb, tisztább megszólaltatást segíti. 

 Zenei befogadás  

 Befogadói kompetenciák fejlesztése 

– A befogadói kompetenciák fejlesztése a zenehallgatás anyagának mélyreható 

megismerését segíti elő. A befogadói kompetenciák fejlesztése során az érzelmi 

és intellektuális befogadás egyensúlyának kell érvényesülnie. A befogadói 

kompetenciák fejlesztésével megalapozható a tanulók zenehallgatói magatartása, 

akik a zenehallgatás során olyan élményeket – minél többféle és valóságos zenei 

tapasztalatokat – szereznek a hallgatott zenéről, amelyek hatására egyre inkább 

különbséget tudnak tenni az elmélyült zenehallgatás (vagyis a zene 

befogadása) és a háttérzene fogyasztása között. 

– Csend és teljes figyelem nélkül nem jön létre élményt adó zenei befogadás. A 

művészi értékű zene befogadójává csak az a tanuló válik, aki teljes figyelmét képes 

a hallott zene felé irányítani. A befogadói kompetencia fejlesztése éppen ezért 

részben a figyelem készségének kialakítása és folyamatos erősítése felé irányul. 

Az alsó tagozatban a gyermek a játékos tevékenység során képes leginkább az 

elmélyült figyelemre. Az alsóbb osztályokban a mozgás és az éneklés szorosan 

összekapcsolódik. A zeneérzés fejlesztése mellett a mozgás is lehetőséget ad a 

zenei jelenségek megéreztetésére és megértésére, a zenei készségek elmélyítésére 

is.  

– Rendszeres zenehallgatás. A zeneművek zenei és zenén kívüli tartalmának, 

üzenetének megértéséhez szükség van a zenei élmények rendszeres biztosítására: 

minden órán legyen zenehallgatás, amely az élmény (örömszerző) funkción túl 

alapját adja a generatív készségek formálódásának, hiszen a generativitás a sokrétű 

zenei élményből fejlődik ki. 
– Adekvát befogadói attitűd. A zenehallgatási anyag értő befogadását segíti az 

adekvát befogadói attitűd kialakítása, azaz fontos, hogy a tanulók kellő 

nyitottsággal forduljanak a hallgatott zene felé. A nyitott befogadói attitűd 

támogatja a zenei hatás megfelelő megélését, így segíti a zene különböző 

megnyilvánulásainak, például funkciójának, stílusának és műfajának pontos 

értelmezését, elfogadását és pozitív értékelését. 
– A befogadói kompetencia fejlesztését segíti elő elsősorban a zenében rejlő 

gesztusok, karakterek, érzelmek, hangulatok érzékelésének és átérzésének 

képessége, másodsorban pedig a biztos és differenciált hallási képesség (ritmus-

, dallam- és hangszínérzék) és a zenei memória. Ezeket rendszeres és nagy 

mennyiségű énekléssel és a generatív készségek más fejlesztő gyakorlataival lehet 

kialakítani. 
– A zeneelméleti és zenetörténeti alapismeretek minden esetben a zenei 

befogadást segítik, az elméleti és a lexikális adatok közül elsősorban a kiválasztott 
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művel kapcsolódókkal kell foglalkozni. A lényegláttatásnak és az életszerűségnek 

minden esetben kulcsszerepet kell kapnia, ezért teljes mértékben mellőzendő az 

öncélú adatközlés és a nagy mennyiségű memorizálás. Egy szerzői életrajz 

ismertetésében például nem az önmagukban semmitmondó dátumok és a 

tartózkodási helyek felsorolása és visszakérdezése, hanem a szerző 

személyiségének bemutatása, művészi és emberi élethelyzeteinek, a környezetével 

való kölcsönhatásának, problémáinak, sorsfordulatainak átéreztetése, és 

mindennek művészetére gyakorolt hatása az elsődleges tartalom. Ezt helyenként 

megtámogathatják a jól megválasztott tényadatok (dátumok, helyszínek), 

mindenkor kisegítő, tájékozódást könnyítő jelleggel. Ugyanez érvényes az 

elméleti ismeretekre: a formatan, az összhangzattan vagy a szolmizáció 

alapinformációi csak akkor válnak hasznossá, ha zenei érzetekhez kapcsolódnak, 

ha segítenek a gyerekeknek átérezni azokat a zenei jelenségeket, amelyekről 

szólnak. 
 

 Zenehallgatás 

– A rendszeres és figyelmes zenehallgatás a tanulók zene iránti fogékonyságát és 

zenei ízlését formálja. 
– A zenehallgatási anyag kiválasztásakor a zenei teljességre kell törekedni. 

Lehetőleg teljes műveket hallgassanak meg, hiszen a tanulók befogadói 

kompetenciáját, s elsősorban zenei formaérzékét a teljes kompozíciók 

bemutatása fejleszti. A műalkotás egészéről kell benyomást szerezniük, mielőtt a 

részletekre irányítják a figyelmüket. Miközben a figyelem irányítása bizonyos 

jelentéstartalmak megvilágítása érdekében fontos, fokozottan kell figyelni arra, 

hogy a szempontok ne tereljék el a tanulók figyelmét a mű egészének élményszerű 

befogadásáról. 
– Az első hat osztályban nem kronológiai rendbe szervezve ismertetjük meg a 

tanulókat a zeneművekkel, hanem az életkori sajátosságok gondos 

figyelembevételével a kétéves ciklusok mindegyikében a zeneirodalom, a zenei 

stílusok és műfajok teljes spektrumából válogatunk. Az általános iskola utolsó 

két osztályában sor kerülhet kronologikus rendszerezésre, de csak az 

ismeretközlés szintjén.  

– Zenehallgatásnál – figyelve a ma felnövő generációk vizuális igényére – 

törekedjünk DVD-n elérhető koncertfelvételek bemutatására is. 

– Az iskolai zenehallgatás célja nem lehet minden remekmű s az összes zenei műfaj 

megismertetése, sokkal fontosabb a befogadói kompetenciák fejlesztése és a 

zenehallgatás igényének kialakítása, amely biztosítja az egész életen át tartó 

zenei érdeklődést. Bízniuk kell abban, hogy a meg nem ismert műveket a tanulók 

életük folyamán megismerik, amennyiben kialakították bennük az igényt az 

értékes művek hallgatására. 
– Az iskolai zenehallgatás mellett keresni kell a lehetőséget az élő zenehallgatásra, 

a rendszeres hangverseny-látogatásra, és ösztönözni a tanulókat a zenei 

információk gyűjtésére. Fontos szempont, hogy a hangversenyek kifejezetten az 

adott korcsoporthoz szóljanak. Rendkívül fontos, hogy a hangverseny legyen 

előkészített, az órákon a tanulók ismerjenek meg néhány zenei témát, a művek 

kontextusát, majd az azt követő alkalommal beszélgetéssel segítsük az élmények 

feldolgozását. 

Tárgyi feltételek 

 



Cecei Általános Iskola                                                                                

Pedagógiai program 

 

401 
 

– Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz 
– Megfelelő terem a kórusmunkához 
– Ötvonalas tábla 
– Mágneses tábla 
– Ritmushangszerek 
– Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók 
– Számítógép internetkapcsolattal 
– Hangtár, hozzáférhető hanganyag 

 

 

 
 

5–8. évfolyam 

A következő fejlesztési célokat segíti az ének-zene tantárgy kerettanterve: erkölcsi 

nevelés, nemzeti öntudat és hazafias nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés, 

az önismeret és a társas kultúra fejlesztése, a testi és lelki egészségre nevelés, 

felelősségvállalás másokért és önkéntesség, médiatudatosságra nevelés, a tanulás 

tanítása. A kulcskompetenciák tekintetében az esztétikai – művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség, anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, digitális 

kompetencia, szociális és állampolgári, a hatékony, önálló tanulás kompetenciája 

fejlesztéséhez is hozzájárul. 

Fejlesztési célok 

 Reprodukció. Az éneklésre épülő tanítás első lépéseként a tanulókban az 

éneklés örömének és helyes szokásainak kialakítása játszotta a fő szerepet. Ebben az 

életkorban már az éneklés tisztasága, kifejező ereje, a zenei stílusnak megfelelő 

előadásmód, a kommunikatív muzikalitás kialakítása kerül a fejlesztés 

középpontjába. A magyar és más népek zenéje továbbra is jelen van az énekes 

anyagban, azonban a hangsúly folyamatosan eltolódik a klasszikus szemelvények 

irányába, majd a 7. és 8. osztályban a populáris zene szemelvényei is megjelennek a 

tananyagban. Ezek elemzésénél fontos, hogy rámutassunk arra, hogy a klasszikus zene 

fordulatai, formai megoldásai miként hatnak alapvetően, meghatározóan e művek 

stílusára. A tanulók a zenei elemeket improvizációs, kreatív játékos és intellektuális 

feladatokkal is gyakorolják.  
 Zenehallgatás. A felső tagozat zenehallgatási anyagára a sokszínűség jellemző. 

Elsődleges cél a stílus jellegzetességeinek megismertetése: szerkesztés módok, formai 

megoldások, egy-egy zeneszerzőre jellemző alkotói sajátosságok bemutatása. 

Kronologikus áttekintésre majd a 8. osztályban kerül sor. A felső tagozatos 

zenehallgatásra ajánlott alkotások többsége nagy lélegzetű, előkészítése, többszöri 

meghallgatása és feldolgozása sokszor meghaladja a tanítási óra adta időkeretet. 

Inspiráljuk a tanulókat órán kívüli meghallgatására is és más, az órai anyaghoz 

kapcsolódó zeneművek megismerésére.  
 

A tantárgy óraterve 

5-8. évfolyam 

ÉNEK-ZENE 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8 évfolyam 

Heti óraszám 1 1 1 1 
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Éves óraszám 37 37 37 37 

 

 

5. évfolyam 

 
A tantárgy heti 

óraszáma 

A tantárgy éves óraszáma 

5. évfolyam 
1 37 

 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

Zenei reprodukció – Éneklés 
15 óra 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 
4 óra 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 
4 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése  
5 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás  
9 óra 

Össz. óraszám:  
37 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Az alsó tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények 

ismerete. Az éneklési és generatív készségek korosztálynak megfelelő 

szintje, és az átélt zenei élmények mennyiségének megfelelő befogadói 

kompetencia. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Éneklési készség fejlesztése a korábban elsajátított dalkincs ismétlésével 

és bővítésével az életkor adta hangi lehetőségek figyelembe vételével 

(hangterjedelem: a-e”, törekvés a tiszta intonációra). Kifejező és stílusos 

éneklésre való törekvés kialakítása.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar népzene: válogatás régi rétegű és új stílusú népdalokból 

(5 magyar népdal éneklése).  

Gregorián zenei szemelvények (1). 

Magyar történeti énekek: az 1848–49-es szabadságharc dalai 

(2). 

Magyar nyelv és irodalom: 

verbális kifejezőkészség 

fejlesztése. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 
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Nemzeti énekeink: Erkel Ferenc–Kölcsey Ferenc: Himnusz, 

Egressy Béni–Vörösmarty Mihály: Szózat éneklése fejből. 

Más népek dalai, a műzene tonális és funkciós zenei nyelvének 

megismerését segítve. 

Zongorakíséretes dalok: különböző zenei korokból. 

Többszólamúság: kánonok, könnyű reneszánsz (2). 

A dalanyag tiszta, kifejező, éneklése, kiscsoportos és egyéni 

előadásmódban, törekvés a stílusos éneklésre. 

 

magyar történeti énekek és 

a magyar történelem 

párhuzamai. 

 

Erkölcstan: mű (szöveg) 

értelmezése erkölcsi 

szempontok alapján. 

 

Dráma és tánc: Népdal-

néptánc, hangszeres 

népzene, a tánc funkciója. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Régi és új stílusú népdal, gregorián ének, Himnusz, Szózat, kórusmű, 

társas ének. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Egy- és többszólamú ritmusgyakorlatok a tanult ritmuselemekkel és 

ritmus osztinátó. Zenei kérdés-felelet alkotása ritmussal és 

dallammal.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Visszatérő forma, rögtönzés fejlesztése, dúr-moll dallami fordulatok. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ritmus, metrum: 

Kreatív gyakorlatok változatos ritmusképletekkel, verssorok 

ritmizálása, osztinátó. 

3/4 helyes hangsúlyozása, páros-páratlan metrumok 

váltakozásának megéreztetése mozgásos gyakorlatokkal. 

Egyszerű, stilizált tánclépésekből lépéssor kombinálása régi 

korok zenéjéhez. 

Dallami improvizáció: 

Adott ritmus motívumra dallamvariációk pentachordokkal, 

dúdolással, szolmizálva. 

Zenei forma alkotás: 

Kérdés-felelet játékok funkciós környezetben, négy és 

nyolcütemes egységekben. 

Zenei forma alkotása visszatérő elemekkel (rondó). 

Változatos ritmusképletek használata. 

Dallami és harmóniai rögtönzés, a tanult zenei formák 

alkalmazásával. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Dúr, moll, visszatérő forma, rondó. 
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Tematikai egység/  

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Az alsó tagozatban az énekléssel és a generatív tevékenységekkel 

megszerzett és egyre gazdagodó ritmikai, metrikai és dallami 

ismeretek. A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, 

betűkottáról, hangjegyről és azok hangoztatása tanári segítséggel, 

csoportosan.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei 

reprodukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt 

szemelvényeknél könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciója a 

felismerő kottaolvasás és a fejlődő belső hallás segítségével. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti ismeretek bővítése az 

előkészítés - tudatosítás - gyakorlás/alkalmazás hármas 

egységében. 

Ritmikai elemek, metrum: 

triola, kis éles és kis nyújtott ritmus, tizenhatodok 

Dallami és harmóniaelemek: 

r’ és m’ hangok, dúr és moll hangsorok. 

Hangközök: 

kis és nagy szekund, kis és nagy terc. 

Zenei előadásra vonatkozó jelzések: 

tempójelzések és dinamikai jelek. 

Ütemfajták, ritmikai elemek megkülönböztetése és egyszerűbb 

ritmusgyakorlatok során reprodukálása. 

Magyar nyelv és irodalom: 

jelek és jelrendszerek 

ismerete. 

 

Vizuális kultúra: vizuális 

jelek és jelzések használata. 

 

Matematika: számsorok, 

törtek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

triola, kis éles és kis nyújtott ritmus, dúr és moll hangsor, abszolút 

hangnevek (pontosítva), violinkulcs, allegro, andante, pianissimo. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák 

fejlesztése 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Figyelem a zenehallgatásra, fejlett hangszínhallás, valamint fejlődő 

formaérzék. Ismeretek hangszerekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenehallgatásra kiválasztott művek értő befogadása a befogadói 

kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységeken keresztül, 

az énekléssel és a generatív tevékenységekkel fejlesztett differenciált 

hallási készség és zenei memória által. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Korábbi tevékenységek folytatása, elmélyítése. 

Hangszínhallás és többszólamú hallás készség fejlesztése: 

énekes hangfajok ismerete (szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, 

basszus). 

Formaérzék fejlesztése: 

visszatéréses kéttagú forma, rondó forma. 
A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: 

a zenei befogadást segítő legszükségesebb elméleti ismeretek, 

lexikális adatok (népzenéhez kapcsolódva, pl. népszokások, 

néphagyomány, a szöveg jelentése; a komolyzene 

befogadásához kapcsolódva, pl. zenetörténeti ismeretek, 

zeneszerzői életrajz megfelelő részei, a megismert zeneművek 

műfaja és formája). 

A hangszerek megkülönböztetése és azonosítása a következő 

szempontok szerint: dallamhangszer, ritmushangszer, műzenei 

és népi hangszer (duda, tekerő, cimbalom, citera). 

Szemléltetéssel a különböző zenei formák felismerése. 

Tájékozottság a szemelvények történeti korával, a zeneszerző 

életével, a művek műfajával és formájával kapcsolatban. 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegértés, értelmezés. 

 

Dráma és tánc: tánctételek 

a nép- és műzenében. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Hangköz, formai egység (dallamfordulat, dalforma, rondó forma). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Egyes tanult zenei műfajokat, formákat, hangszercsoportokat 

felismerik. Ezeket a zenei folyamatokat figyelemmel tudják kísérni 

és zenei kifejezésekkel is meg tudják nevezni. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A népzene tárházából és a megjelölt korok zeneműveiből  

válogatva a tanulók érdeklődését erősítve törekvés a zeneirodalom 

remekműveinek megismertetésére. 

Hangverseny-látogatásra nevelés. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az énekes anyaghoz kapcsolódó eredeti népzenei felvételek 

meghallgatása, ezek művészi szintű adaptációi mai autentikus 

előadóktól.  

Más népek zenéje, világzenei feldolgozások nemzetiségeink 

zenei hagyományainak megismerése. 

Reneszánsz kórusdalok, barokk szemelvények. 

Zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles 

spektrumából válogatva: 

vokális művek, 

Magyar nyelv és irodalom: 

magyar történelmi énekek, 

irodalmi párhuzamok. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

történelmi korok, 

korstílusok. 
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hangszeres művek – rondó forma,  

hangszeres művek – versenymű, 
daljáték/operarészletek. 

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének 

megismerése. 

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a 

kultúrabefogadás szándékának erősítése (pl. hangverseny-

látogatás motivációs szerepének felhasználásával). 

Erkölcstan: zeneművek 

erkölcsi tartalma, üzenete, 

viselkedési normák. 

 

Dráma és tánc: Reneszánsz 

táncok, táncformák, zenés 

játék. 

 

Vizuális kultúra: 

művészettörténeti 

stíluskorszakok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gregorián ének, reneszánsz tánc, madrigál, dal, daljáték, menüett, 

szvit, concerto, opera, oratórium 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei 

az 5. évfolyam végén 

Az énekes anyagból 10 dalt (5 magyar népdal, 1 gregorián ének, 

2 katonadal 1848–49-ből, 2 kánon) és zenei szemelvényt 

emlékezetből énekelnek stílusosan és kifejezően csoportban és 

egyénileg is. Törekvés a többszólamú éneklésre. A generatív 

készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött érzetük, metrum-, 

ritmus-, formaérzékük és dallami készségük. 

A tanult zenei elemeket felismerik. Előkészítés után a tanult zenei 

anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasnak. 

Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, 

megoldásokat felismerni és megnevezni. (tempó, karakter, dallam, 

hangszín, dinamika, formai megoldások). 

A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. 

A zenehallgatásra ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból 

kiválasztott zeneművek egy részét (min. 5 alkotás) megismerték.  

 

Zenehallgatási anyag 

Magyar népzene. 

Gregorián énekek a magyar és európai gregorián hagyomány alapján. 

Henry Purcell: Dido és Aeneas 

Johann Sebastian Bach: C-dúr prelúdium és fúga 

Georg Friedrich Händel: Tűzijáték szvit  

Messiás
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6. évfolyam 

 
A tantárgy heti 

óraszáma 
A tantárgy éves óraszáma 

6. évfolyam 1 37 

 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

Zenei reprodukció – Éneklés 
15 óra 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

4 óra 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 

4 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése  
5 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás  
9 óra 

Össz. óraszám:  
37 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Az alsó tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények 

ismerete. Az éneklési és generatív készségek korosztálynak megfelelő 

szintje, és az átélt zenei élmények mennyiségének megfelelő befogadói 

kompetencia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Éneklési készség fejlesztése a korábban elsajátított dalkincs ismétlésével 

és bővítésével az életkor adta hangi lehetőségek figyelembe vételével 

(hangterjedelem: a-e”, törekvés a tiszta intonációra). Kifejező és stílusos 

éneklésre való törekvés kialakítása.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar népzene: válogatás régi rétegű és új stílusú 

népdalokból (10 magyar népdal éneklése).  

Magyar történeti énekek: históriás énekek, kuruc kori dalok, 

az 1848–49-es szabadságharc dalai. 

Más népek dalai, a műzene tonális és funkciós zenei nyelvének 

megismerését segítve. 

Zongorakíséretes dalok: bécsi klasszikus stílusból. 

Többszólamúság: kánonok. 

A dalanyag tiszta, kifejező, éneklése, kiscsoportos és egyéni 

előadásmódban, törekvés a stílusos éneklésre. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

verbális kifejezőkészség 

fejlesztése. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

magyar történeti énekek és 

a magyar történelem 

párhuzamai. 

 

Erkölcstan: mű (szöveg) 

értelmezése erkölcsi 

szempontok alapján. 
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Dráma és tánc: Népdal-

néptánc, hangszeres 

népzene, a tánc funkciója. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Régi és új stílusú népdal, históriás ének, kuruc kori dal, kórusmű.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Egy- és többszólamú ritmusgyakorlatok a tanult ritmuselemekkel és 

ritmus osztinátó.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Visszatérő forma és variáció alkotásának fejlesztése. A rögtönzés 

fejlesztése a következő zenei ismeretek felhasználásával: 6/8-os 

metrum, felütés, dúr-moll dallami fordulatok, tercpárhuzam. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ritmus, metrum: 

Kreatív gyakorlatok változatos ritmusképletekkel, verssorok 

ritmizálása, osztinátó. 

6/8, 3/4 helyes hangsúlyozása, páros-páratlan metrumok 

váltakozásának megéreztetése mozgásos gyakorlatokkal. 

Egyszerű, stilizált tánclépésekből lépéssor kombinálása régi korok 

zenéjéhez. 

Dallami improvizáció: 

Adott ritmus motívumra dallamvariációk pentachordokkal, 

dúdolással, szolmizálva. 

Tercpárhuzamok szerkesztése  

Zenei forma alkotás: 

Zenei forma alkotása visszatérő elemekkel (rondó, variáció). 

Változatos ritmusképletek használata. 

Dallami és harmóniai rögtönzés, a tanult zenei formák 

alkalmazásával. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

mondatszerkezetek: 

kérdés és felelet, 

versek ritmusa, 

szótagszáma, 

verssorok ritmizálása. 

 

Matematika: absztrakt 

gondolkodás 

fejlesztése. 

 

Vizuális kultúra: 

önkifejezés, érzelmek 

kifejezése többféle 

eszközzel. 

 

Dráma és tánc: 

stilizált tánclépések. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hatnyolcad, dúr, moll, tercmenet, zenei periódus, visszatérő forma, 

rondó, dallami variáció, szekvencia. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, 

hangjegyről és azok hangoztatása tanári segítséggel, csoportosan. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei 

reprodukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt 

szemelvényeknél könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciója a 

felismerő kottaolvasás és a fejlődő belső hallás segítségével. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés – tudatosítás – 

gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. 

Ritmikai elemek, metrum: új ütemfajták: 6/8, 3/8, felütés, 

csonka ütem, triola. 

Dallami és harmóniaelemek: fi, szi, dúr és moll hangsorok. 

Hangközök: kis és nagy szekund, kis és nagy terc. 

Zenei előadásra vonatkozó jelzések: tempójelzések és dinamikai 

jelek. 

Ütemfajták, felütés, ritmikai elemek megkülönböztetése és 

egyszerűbb ritmusgyakorlatok során reprodukálása. 

Magyar nyelv és irodalom: 

jelek és jelrendszerek 

ismerete. 

 

Vizuális kultúra: vizuális 

jelek és jelzések 

használata. 

 

Matematika: számsorok, 

törtek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

6/8, 3/8, felütés, csonka ütem, triola, dúr és moll hangsor, vezetőhang, 

kis és nagy szekund, kis és nagy terc, basszuskulcs, allegro, andante, 

mezzoforte, pianissimo. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Figyelem a zenehallgatásra, fejlett hangszínhallás, valamint fejlődő 

formaérzék. Ismeretek hangszerekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenehallgatásra kiválasztott művek értő befogadása a befogadói 

kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységeken keresztül, 

az énekléssel és a generatív tevékenységekkel fejlesztett differenciált 

hallási készség és zenei memória által. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Korábbi tevékenységek folytatása, elmélyítése. 

Hangszínhallás és többszólamú hallás készség fejlesztése: 

énekes hangfajok ismerete (szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, 

basszus), 

Formaérzék fejlesztése: 

 visszatéréses kéttagú forma, triós forma, rondó forma, variációs 

forma. 
A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: 

a zenei befogadást segítő legszükségesebb elméleti 

ismeretek, lexikális adatok (népzenéhez kapcsolódva, pl. 

népszokások, néphagyomány, a szöveg jelentése; a 

komolyzene befogadásához kapcsolódva, pl. zenetörténeti 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegértés, értelmezés. 

 

Dráma és tánc: tánctételek 

a nép- és műzenében. 
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ismeretek, zeneszerzői életrajz megfelelő részei, a megismert 

zeneművek műfaja és formája). 

A hangszerek megkülönböztetése és azonosítása a következő 

szempontok szerint: dallamhangszer, ritmushangszer, 

műzenei és népi hangszer. 

Szemléltetéssel a különböző zenei formák felismerése. 

Tájékozottság a szemelvények történeti korával, a zeneszerző 

életével, a művek műfajával és formájával kapcsolatban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hangköz, formai egység (dallamfordulat, dalforma, variációs forma, 

triós forma és rondó forma). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Egyes tanult zenei műfajokat, formákat, hangszercsoportokat 

felismerik. Ezeket a zenei folyamatokat figyelemmel tudják kísérni és 

zenei kifejezésekkel is meg tudják nevezni. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A népzene tárházából és a megjelölt korok zeneműveiből  

válogatva a tanulók érdeklődését erősítve törekvés a zeneirodalom 

remekműveinek megismertetésére. 

Hangverseny-látogatásra nevelés. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az énekes anyaghoz kapcsolódó eredeti népzenei felvételek 

meghallgatása, ezek művészi szintű adaptációi mai 

autentikus előadóktól.  

Más népek zenéje. 

Zeneirodalmi szemelvények a stílusérzék fejlesztéséhez 

– a bécsi klasszika zeneirodalmából. 

Zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles 

spektrumából válogatva: 

vokális művek, hangszeres művek – szerenád, divertimento, 

szimfónia tétel (triós forma, rondó forma), hangszeres 

művek (variáció, versenymű), daljáték/operarészletek. 

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének 

megismerése. 

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a 

kultúrabefogadás szándékának erősítése (pl. hangverseny-

látogatás motivációs szerepének felhasználásával). 

Magyar nyelv és irodalom: 

magyar történelmi énekek, 

irodalmi párhuzamok. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

történelmi korok, 

korstílusok. 

 

Erkölcstan: zeneművek 

erkölcsi tartalma, üzenete, 

viselkedési normák. 

 

Dráma és tánc: Zenés játék, 

opera cselekménye. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dal, daljáték, vígopera, szerenád, divertimento, versenymű, 

vonósnégyes, szimfónia, requiem. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a 6. 

évfolyam végén 

Az énekes anyagból 10 dalt (5 magyar népdal, 3 történeti ének, 2 műdal) 

és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek stílusosan és kifejezően 

csoportban és egyénileg is. Törekvés a többszólamú éneklésre. A 

generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött érzetük, 

metrum-, ritmus-, formaérzékük és dallami készségük. 

A tanult zenei elemeket felismerik. Előkészítés után a tanult zenei 

anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasnak. 

Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, 

megoldásokat felismerni és megnevezni. (tempó, karakter, dallam, 

hangszín, dinamika, formai megoldások). 

A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. 

A zenehallgatásra ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból 

kiválasztott zeneművek egy részét (min. 10 alkotás) megismerték.  

Zenehallgatási anyag 

Magyar népzene, más európai népek zenéje. 

Joseph Haydn szimfóniái közül: G-dúr, „Üstdobütés” szimfónia  

Wolfgang Amadeus Mozart: Egy kis éji zene (Eine kleine Nachtmusik), K. 525  

Wolfgang Amadeus Mozart: A varázsfuvola (Die Zauberflöte), K. 620 – részletek 

Ludwig van Beethoven: D-dúr hegedűverseny, op. 61 IV. tétel 

Ludwig van Beethoven: IX. szimfónia IV. tétel – Örömóda 

 

 

 

7. évfolyam 

 
A tantárgy heti 

óraszáma 

A tantárgy éves óraszáma 

7. évfolyam 
1 37 

 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

Zenei reprodukció – Éneklés 
11 óra 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 
5 óra 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 
5 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése  
6 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás  
10 óra 

Össz. óraszám:  
37 óra 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Biztos éneklési készség, kifejező és stílusos előadás csoportosan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A dalkincs ismétlése és folyamatos bővítése: többféle zenetörténeti 

stílusból válogatott szemelvény, magyar népdalok, más népek dalai. 

Az énekhang további képzése, figyelve a tanulók egyéni vokális 

fejlődésére (mutálás). 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Magyar népzene az életkornak megfelelő csoportokból válogatva. 

Más népek dalai. 

Zongorakíséretes dalok. 

Többszólamúság. 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag: dal- és 

témarészletek a romantika korából. 

A fenti zenei példák éneklése közben az életkori sajátosságoknak 

megfelelő tiszta intonáció és helyes hangképzés, továbbá stílusos, 

kifejező éneklésre törekvés. 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

kifejezőkészség 

fejlesztése. 

 

Idegen nyelvek: más 

népek dalai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Verbunkos dal, romantikus dal. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Ritmus- és dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék,. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kialakított készségek továbbfejlesztése. Generatív képességfejlesztés 

komponálással, rögtönzött folytatással. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző metrikájú, egyszerű ritmusgyakorlatok alkotása és 

reprodukálása. 

Ritmus, metrum: 

különböző táncok metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelése, 

reprodukciója  

ritmusimprovizáció, szinkópálás. 

Dallam: 

hétfokú hangsorok. 

Komponálás és rögtönzés összekapcsolása: 

Matematika: absztrakt 

gondolkodás 

fejlesztése. 

 

Vizuális kultúra: 

önkifejezés, érzelmek 

kifejezése többféle 

eszközzel. 
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egyszerű dallam alkotása megadott paraméterekkel (hangkészlet, 

metrum, ritmikai elemek, szekvencia), rögtönzött folytatás (pl. 

kérdés és felelet rögtönzés). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Ritmusvariációk, augmentáció, diminúció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Ritmikai, metrikai és dallami alapkészségek: a tanult ritmikai és dallami 

elemek felismerése kottaképről és azok alkalmazásának és 

újraalkotásának képessége a különböző generatív tevékenységek során. 

Könnyű olvasógyakorlatok énekes reprodukciójának képessége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei 

reprodukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt zenei 

anyagnál könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciójával a belső hallás 

fejlesztése. Felismerő kottaolvasási képesség fejlesztése egy-egy 

meghallgatott zenemű kottaképének követése alapján.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés – tudatosítás – 

gyakorlás/alkalmazás hármas egységében: 

a változó ütemmutató felismerése, 

fejlődés a felismerő kottaolvasás terjedelmében és sebességében. 

Ritmikai elemek, metrum: 

új ütemfajták:  

Dallami és harmóniaelemek: 

harmóniai változások megfigyelése. 

Hangközök: 

kis és nagy szext, kis és nagy szeptim (megismerés szintjén). 

Matematika: törtek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kis és nagy szext, kis és nagy szeptim. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
A megszerzett éneklési és generatív készségek szintjével, valamint az 

átélt zenei élmények mennyiségével arányos befogadói kompetencia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetettebb, hosszabb, fokozott koncentrációt igénylő zenei anyag 

befogadásához szükséges kompetenciák fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó zenei tapasztalatok 

Klasszikus szonáta forma megfigyelése. 
Nemzeti jelleg a romantika zenéjében, a kelet-európai népek 

népzenéje. 
A népdalfeldolgozás módjai Bartók és Kodály művészetében. 
Műzene és népzene megkülönböztetése hangszerek 

megfigyelésével.  

A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: 

Alapvető ismeretek, a mű keletkezésének körülményeiről, 

zeneművek történeti koráról, a zeneszerzők életéről, a művek 

műfajáról és formájáról. 

Ismerkedés a partitúrával (a zenehallgatást segítő egyszerűsített 

kottakép).  

Más műveltségi területekhez tartozó kapcsolódások felfedeztetése, 

bemutatása, az önálló ismeretszerző tevékenységre való 

ösztönzés, önálló gyűjtések, kutatások (zenei példa és 

ismeretanyag). 
Összefüggések bemutatása a zenei stíluskorszakok és történelmi 

események között, önálló gyűjtőmunka segítségével. 

Magyar nyelv és 

irodalom: nemzeti 

romantika, romantikus 

vers, szövegelemzés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: 

zeneirodalmi alkotások 

történelmi kapcsolata. 

 

Erkölcstan: 

műalkotások erkölcsi 

üzenete. 

 

Vizuális kultúra: 

művészettörténeti 

stíluskorszakok és 

stílusirányzatok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Műzene, népzenei feldolgozás, romantikus zene. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és 

értelmezésének képessége. 

A korábban tanult jellegzetes zeneművek részleteinek felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai 

rendszerezésével. Zenehallgatóvá nevelés. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az énekes anyaghoz kapcsolódó szemelvények meghallgatása, 

zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles spektrumából 

válogatva: 

a romantika zenéje: romantikus dal, operarészlet, 

zongoradarabok, programzene, szimfonikus költemény. 

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének 

megismerése. 

A meghallgatott szemelvények felismerése.  

Magyar nyelv és 

irodalom: romantikus 

költészet, szövegelemzés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: zeneirodalmi 

alkotások történelmi 

kapcsolata. 
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A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 

szándékának erősítése (hangverseny-látogatás motivációs 

szerepének felhasználásával). 

Vizuális kultúra: 

művészettörténeti 

stíluskorszakok és 

stílusirányzatok ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Szimfonikus költemény, kamarazene. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 7. 

évfolyam végén 

Az énekes anyagból 15 dalt (8 magyar dal: népdal, népies dal, népies 

műdal; 4 műdal; 1 többszólamú ének; 2 zenemű főtémája) és zenei 

szemelvényt emlékezetből énekelnek kifejezően csoportban. 

A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a 

ritmusérzékük, dallami készségeik, többszólamú és harmonikus 

hallásuk, formaérzékük. 

Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a 

megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva 

olvassák.  

Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott 

funkciójához, stílusához, műfajához mérten. 

A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott 

zeneműveket (min. 10 alkotás) megismerték, a halott műveket jellemző 

részleteik alapján felismerik. 

 

Zenehallgatási anyag 

Európán kívüli kultúrák népzenéje  

Franz Schubert: A pisztráng 

Erkel Ferenc: Hunyadi László – részletek 

Liszt Ferenc:Mazeppa, XIV. és XV. Magyar rapszódia 

Kodály Zoltán: Háry János, Székelyfonó 

 

 

 

8. évfolyam 

 
A tantárgy heti 

óraszáma 

A tantárgy éves óraszáma 

8. évfolyam 
1 37 

 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

Zenei reprodukció – Éneklés 
11 óra 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

5 óra 
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Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 

5 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése  
6 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás  
10 óra 

Össz. óraszám:  
37 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Biztos éneklési készség, kifejező és stílusos előadás csoportosan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A dalkincs ismétlése és folyamatos bővítése: többféle zenetörténeti 

stílusból válogatott szemelvény, magyar népdalok, más népek dalai, 

kiegészítve a magyar populáris zene műfajaiból válogatott néhány 

példával. Az énekhang további képzése, figyelve a tanulók egyéni 

vokális fejlődésére (mutálás). 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar népzene az életkornak megfelelő csoportokból válogatva. 

Zongorakíséretes dalok, népdalok 20. századi vagy mai 

feldolgozásai. 

Többszólamúság. 

Példák a populáris zenéből. 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag: dal- és 

témarészletek. 

A fenti zenei példák éneklése közben az életkori sajátosságoknak 

megfelelő tiszta intonáció és helyes hangképzés (szükség esetén 

egyénre szabott kezdőhangról), továbbá stílusos, kifejező éneklésre 

törekvés. 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

kifejezőkészség 

fejlesztése, 

versmegzenésítések 

irodalmi alapja. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Társasdal, verbunkos dal, keserves, romantikus dal, táncnóta. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Ritmus- és dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék,. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kialakított készségek továbbfejlesztése. Generatív képességfejlesztés 

komponálással, rögtönzött folytatással.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző metrikájú, egyszerű ritmusgyakorlatok alkotása és 

reprodukálása. 

Ritmus, metrum: 

különböző táncok metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelése, 

reprodukciója  

ritmusimprovizáció, szinkópálás. 

Dallam: 

hétfokú hangsorok blues skála megismertetése. 

Komponálás és rögtönzés összekapcsolása: 

egyszerű dallam alkotása megadott paraméterekkel (hangkészlet, 

metrum, ritmikai elemek, szekvencia), rögtönzött folytatás (pl. 

kérdés és felelet rögtönzés). 

Matematika: absztrakt 

gondolkodás fejlesztése. 

 

Vizuális kultúra: 

önkifejezés, érzelmek 

kifejezése többféle 

eszközzel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Ritmusvariációk, augmentáció, diminúció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

 zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Ritmikai, metrikai és dallami alapkészségek: a tanult ritmikai és dallami 

elemek felismerése kottaképről és azok alkalmazásának és 

újraalkotásának képessége a különböző generatív tevékenységek során. 

Könnyű olvasógyakorlatok énekes reprodukciójának képessége. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei 

reprodukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt zenei 

anyagnál könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciójával a belső hallás 

fejlesztése. Felismerő kottaolvasási képesség fejlesztése egy-egy 

meghallgatott zenemű kottaképének követése alapján.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés – tudatosítás – 

gyakorlás/alkalmazás hármas egységében: a változó 

ütemmutató felismerése, fejlődés a felismerő kottaolvasás 

terjedelmében és sebességében. 

Ritmikai elemek, metrum. 

Dallami és harmóniaelemek: harmóniai változások 

megfigyelése. 

Matematika: törtek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hangközök, alap hármashangzatok, hangsorok, hangnemek, hangnemi 

váltások 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
A megszerzett éneklési és generatív készségek szintjével, valamint az 

átélt zenei élmények mennyiségével arányos befogadói kompetencia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetettebb, hosszabb, fokozott koncentrációt igénylő zenei anyag 

befogadásához szükséges kompetenciák fejlesztése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó zenei tapasztalatok 

Szerkesztési és formai ismeretek: homofon és polifon 

szerkesztésmód, egytémájúság és egy-egy zenei ötlet kibontása a 

barokk zenében, klasszikus szonáta forma megfigyelése. 
Nemzeti jelleg a romantika zenéjében, a kelet-európai népek 

népzenéje. 
A népdalfeldolgozás módjai Bartók és Kodály művészetében. 
Műzene és népzene megkülönböztetése hangszerek 

megfigyelésével.  

Impresszionizmus a festészetben és a zenében. 
A populáris dalok zenei jellemzőinek megfigyelése a következő 

szempontok alapján: forma, szöveg, szövegábrázolás, dallami 

jellemzők, alapritmus és más érdekes ritmikai elemek, hangszerelés, 

improvizáció, dallami díszítés, különleges előadói megoldások. 
A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: 

Alapvető ismeretek, a mű keletkezésének körülményeiről, 

zeneművek történeti koráról, a zeneszerzők életéről, a művek 

műfajáról és formájáról. 

Ismerkedés a partitúrával (a zenehallgatást segítő egyszerűsített 

kottakép).  

Más műveltségi területekhez tartozó kapcsolódások felfedeztetése, 

bemutatása, az önálló ismeretszerző tevékenységre való ösztönzés, 

önálló gyűjtések, kutatások (zenei példa és ismeretanyag). 
Összefüggések bemutatása a zenei stíluskorszakok és történelmi 

események között, önálló gyűjtőmunka segítségével. 

Magyar nyelv és 

irodalom: középkori 

világi költészet, nemzeti 

romantika, romantikus 

vers, szövegelemzés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: zeneirodalmi 

alkotások történelmi 

kapcsolata. 

 

Idegen nyelvek: énekes 

művek eredeti nyelven. 

 

Erkölcstan: 

műalkotások erkölcsi 

üzenete. 

 

Vizuális kultúra: 

művészettörténeti 

stíluskorszakok és 

stílusirányzatok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Homofónia, polifónia, zenei impresszionizmus, műzene, népzenei 

feldolgozás, klasszikus zene, populáris zene. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és 

értelmezésének képessége. 

A korábban tanult jellegzetes zeneművek részleteinek felismerése. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai 

rendszerezésével. Zenehallgatóvá nevelés. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az énekes anyaghoz kapcsolódó szemelvények meghallgatása, 

zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles 

spektrumából válogatva: 

a középkor és a reneszánsz zenéje: gregorián és trubadúr ének, 

madrigál, 

barokk zene: kantáta és oratórium szvit, concerto, concerto grosso 

részletek, 

bécsi klasszicizmus: vonósnégyes, versenymű, szimfónia, 

a romantika zenéje: romantikus dal, operarészlet, 

zongoradarabok, programzene, szimfonikus költemény,  

a 20. század zenéje: kórusművek, daljáték, opera, táncjáték, 

kamarazene, jazz és a rock születése,  

kortárs zenei művek megismerése.  

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének 

megismerése. 

A meghallgatott szemelvények felismerése.  

Zenetörténeti korszakok, stílusjegyek, műfajok és formák 

rendszerezett ismerete. 

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 

szándékának erősítése (hangverseny-látogatás motivációs 

szerepének felhasználásával). 

Magyar nyelv és 

irodalom: romantikus és 

kortárs költészet, 

szövegelemzés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: zeneirodalmi 

alkotások történelmi 

kapcsolata. 

 

Vizuális kultúra: 

művészettörténeti 

stíluskorszakok és 

stílusirányzatok ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Trubadúr ének, madrigál, oratórium, kantáta, concerto grosso, 

vonósnégyes, versenymű, szimfonikus költemény; táncjáték, kamarazene, 

jazz, rock. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 8. 

évfolyam végén 

Az énekes anyagból 15 szemelvényt (8 magyar népdal, 4 történeti ének, 

1 műdal, 2 XX. századi zenemű főtémája) emlékezetből énekelnek 

kifejezően csoportban. 

A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a 

ritmusérzékük, dallami készségeik, többszólamú és harmonikus 

hallásuk, formaérzékük. 

Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a 

megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva 

olvassák.  

Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott 

funkciójához, stílusához, műfajához mérten. 

A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott 

zeneműveket (min. 10 alkotás) megismerték, a halott műveket jellemző 

részleteik alapján felismerik. 
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Zenehallgatási anyag 

Gregorián énekek, korai többszólamú művek részletei 

Georg Friedrich Händel: Messiás  

Joseph Haydn: Évszakok  

Maurice Ravel: Bolero 

Bartók Béla: Concerto 

Benjamin Britten: Variációk és fúga egy Purcell-témára 

Presser Gábor, Kocsák Tibor, a Szörényi–Bródy szerzőpáros és más magyar szerzők egy-egy 

zenés színpadi művének részlete. 
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MŰVÉSZETEK 

 

 

Vizuális kultúra 
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Célok és feladatok 

A rajz tantárgy legfontosabb célja a tanulók látáskultúrájának fejlesztése. Ki kell 

alakítani a gyermekben egy tudatos szemléletmódot. Ennek segítségével képessé kell válnia az 

őt körülvevő világ vizuális információáradatának feldolgozására. A rengeteg külső ingert tudnia 

kell felfogni, értékelni, rangsorolni. A környezetét egyre kritikusabban vizsgáló kiskamasz 

rendkívül fogékony a látható világ jelenségeire. Ez az egyik legfontosabb tantárgyi motiváció. 

Fontos eszköz abban, hogy a gyermek szívesen és lelkesen vegyen részt óráinkon. Ébren kell 

tartanunk az érdeklődését a világ sokszínűsége, értékei iránt. Képessé kell tenni a gyermeket a 

természet szépségének felismerésére, visszatükrözésére. 

A saját képességeivel párhuzamosan az alapvető vizuális jelekkel, eszközökkel és 

technikákkal is meg kell ismertetnünk a gyermeket. Így képessé válik az önálló 

megismerésre, befogadásra és alkotómunkára. Az alkotómunkában lehetőséget kell adnunk 

arra, hogy a neki megfelelő eszközökkel tudja magát tudatosan kifejezni. A tanuló kreativitását 

elősegítik az egyéni élményeken alapuló feladatok. Ilyenek például a családi események, iskolai 

rendezvények, sportesemények rajzi megfogalmazásai. Saját élményeinek vizuális formába 

öntésekor újra átélheti és értékelheti a megtörtént eseményeket. Törekedni kell arra, hogy a 

gyermek saját ötleteit megvalósíthassa a tanórákon. Az átlagosnál tehetségesebb tanulóknak 

differenciált feladatokkal kell biztosítanunk az előrehaladásukat. Ezek a feladatok összetettebb, 

nehezebb megoldási módokat kínálnak az arra képes alkotóknak. 

A művészettörténeti ismereteket konkrét feladatokkal kell kapcsolnunk a 

társművészetekhez. A történelem a magyar irodalom és az ének-zene tantárgyakkal együtt 

haladva, közösen kell felébreszteni a gyermekekben az egyetemes kultúrkincs iránti 

érdeklődést. Hazánk jelentősebb alkotásain keresztül reálisabb képet alakít ki szűkebb és tágabb 

környezetének viszonyáról. Az egyetemes, a nemzeti és a népi kultúra megismerésével egyre 

bővül, és színesedik a világról alkotott képe. Mindezek ismeretében egy környezetére igényes, 

annak értékeiért felelősséget érző magatartás kialakítása a célunk. 

 

Fejlesztési követelmények 

Oktató-nevelő munkánk során tapasztalhatjuk, hogy a tanulók különböző szinten képesek 

elsajátítani az új ismereteket. Ennek okai leginkább az egyéni fejlettségük különbségeiben és 

az adottságaik közti eltérésekben rejtőznek. Figyelembe kell vennünk az életkori 

sajátosságokat, hiszen a különböző korosztályoktól más-más színvonalú teljesítményt lehet és 

kell elvárnunk. A tanítási órákon mindezek tudatában kell fejlesztenünk a gyermekek 

képességeit. A befogadó és megismerőképesség mellett alapkövetelmény az alkotóképességek 

kibontakoztatása.  

A befogadás és megismerés képessége alapvető fontosságú, hiszen ez a korosztály 

rendkívül fogékony a vizuális ingerekre. A modern technika elterjedésével a mai tizenévesekre 

amúgy is hatalmas információhalmaz zúdul nap mint nap. Az audiovizuális és a 

számítástechnikai eszközök hatékonyabb és gyorsabb megismerést eredményeznek. A gyermek 

figyelmét tudatosan irányítanunk kell a konkrét feladatokkal.  



Cecei Általános Iskola                                                                                

Pedagógiai program 

 

423 
 

Nagyon fontos, hogy a gyermek kézbe vehesse, megtapogathassa az ábrázolt tárgyakat. A 

többféle érzékszervvel biztosabb, sokoldalúbb tudás birtokába juthat.  

A művészettörténeti tanulmányokhoz kapcsolódó feladatok a vizuális memóriát és az önálló 

ítéletalkotást segítik elő. Az egyes korszakok, stílusok alkotásainak elemzésével tovább 

bővül a gyermek szókincse, kifejezőkészsége. Jellemzően egyre bátrabban és reálisabban 

képes értékelni egyes esztétikai produktumokat. Ezt elősegítendő, az alkotó jellegű órák végén 

mindig hagyjunk időt a közös értékelésre. A gyermekek az elkészült munkák szóbeli, közösség 

előtti értékelését általában szívesen végzik. Közösségnevelő hatása elvitathatatlan a 

módszernek. Gyűjtőmunkákkal is sokat tehetünk a tanulók szélesebb látókörének kialakításáért. 

A környezetére nyitott, annak értékeire fogékony gyermek toleranciája és beleérző képessége 

is nagyobb, mint társaié. Közös programokkal, kiállítások látogatásával, sőt saját csoportos 

kiállítás szervezésével is remek csapatot hozhatunk létre. A közösségen belül az egyén 

könnyebben megtalálja helyét a társak kritikáinak segítségével. 

Az alkotóképességek fejlesztésénél kihasználhatjuk a korosztály fogékonyságát, 

érdeklődését az új technikák és tevékenységformák iránt. Egy látványosabb megoldás, vagy 

szokatlan nézőpont könnyen “beindítja” a gyermek fantáziáját. A színek, formák, a részletek 

aprólékos megfigyelése mellett a korosztályra jellemző egyfajta globális szemlélet. Ez azt 

jelenti, hogy a szerteágazó, bonyolultabb formákat gyakran tömöríti nagyvonalúan. Jól 

kihasználhatjuk ezt a redukciós feladatoknál. A gyermek lényeglátása határozottabb ugyanis a 

felnőttek sémákra épülő gondolkodásmódjánál. Sokkal nagyobb kreativitás jellemző rájuk, 

előszeretettel nyúlnak egyszerre több anyaghoz is, bátran keverve a technikákat. Ezért kell 

minél többféle módszert és eszközt adni a kezükbe. A látható világ tükrözése mellett fontosak 

az elsősorban a fantáziát igénybe vevő feladatok. Ezekben a gyermek rengeteg kötöttségtől 

mentesül, szabadabban alkothat.  

. 

Az értékelés 

Az elvégzett munka, a tanuló által nyújtott teljesítmény nagyon összetett eredmény. A 

tanulók teljesítménye több körülménytől függ: az óra milyenségétől, az adott tanítási anyagtól, 

a tanár magyarázatától stb. Két gyermek teljesítménye ugyanazon az órán is óriási 

különbségeket mutathat egymáshoz viszonyítva. Emellett gyakran tapasztaljuk, hogy ugyanaz 

a gyermek is nagy teljesítménybeli ingadozásokat produkál, látszólag megegyező feltételek és 

feladatok esetén is. Ráadásul a legtöbb gyermek más-más szintű vizuális intelligenciával bír. 

Ami az egyik tanulótól szép teljesítmény, az lehet, hogy egy tehetségesebbtől kevés lenne 

ugyanazon feladatnál. 

Ezért úgy célszerű mérnünk, hogy önmagához képest és társaihoz is viszonyítsuk a tanuló 

munkáját. Önmagához képest vessük össze korábbi munkáival a mostani teljesítményét. 

Egymáshoz képest bevált módszer az óra végi közös szóbeli értékelés. A közös szóbeli 

értékelés közösségfejlesztő értéke is jelentős.  

Jegyeket is adnunk kell a munkákra. Alapvetően ilyenkor (is) kétféle teljesítményt 

értékelünk: 

 – manuális 

 – intellektuális. 



Cecei Általános Iskola                                                                                

Pedagógiai program 

 

424 
 

A manuális alatt a “kétkezi” alkotómunkát értjük. Az intellektuális pedig a megismerést 

kísérő verbálisan megfogalmazott tudást, munkát jelenti. Mindkettő nagyon fontos eleme a 

teljesítménynek, tehát értékelésnél szem előtt tartandó! A manuális teljesítmény 

(=alkotómunka) esetében a manipulációs képességet, kitartást, érzékelési-észlelési 

fogékonyságot, az esztétikai ítélőképességet értékeljük. Az intellektuális teljesítmény 

értékelésekor elsősorban a kreativitást, ötletességet, eszközgazdagságot vizsgáljuk. Az 

érdemjegy a kétféle teljesítmény közös értékét fejezi ki 

A művészettörténeti részeket ötletes feladatokkal célszerű közelebb hozni a tanulókhoz. 

Írásbeli számonkérés formájában jeggyel is értékelünk.  

Mivel a teljesítmény rendkívül összetett produktum, nagyon körültekintően kell eljárnunk 

az értékelésekor. Inkább a pozitívumokat kell észrevennünk, hangsúlyoznunk a kiskamaszok 

alkotásaiban. 

 

5–6. évfolyam 

A fokozott realitásigény megjelenése az adott életkorban megalapozza a tanulók 

információk közti szelekciós képességét, és kritikai gondolkodást alakít ki. A művészeti 

nevelés értékközvetítő, értékteremtő és személyiségformáló szerepe lehetőséget biztosít a 

kompetenciák legszélesebb körű fejlesztésére. 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciájának folyamatos 

mélyítése lehetőséget teremt az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésére. A testi 

és lelki egészségre nevelés feladata a vizuális kultúra tantárgynak is, hiszen a kifejező céllal 

születő alkotások létrehozásának folyamata a harmonikus személyiségfejlődéshez nagyban 

hozzájárul, a párokban és csoportban végzett tervező és alkotó munka elősegíti a másokért való 

felelősségvállalást, a másokkal való együttműködést.  

A módszerek és munkaformák sokszínűsége lehetőséget teremt a tanulás tanításának 

hatékony elősegítésére is. A forma és rendeltetés összefüggéseinek vizsgálata által, tárgyi 

környezetünk leírásával a hatékony, önálló tanulás módszerei, a rekonstruáló és konstruáló 

képességek fejlesztésével a kreatív problémamegoldás lépései tudatosulnak, mely hosszú távon 

a kezdeményezőképességet és a vállalkozói kompetenciát ösztönzi.  

A tervezés során kibontakozik a természettudományos és technológiai kompetencia, és 

előtérbe kerül a fenntarthatóság és környezettudatosság lehetőségeinek vizsgálata is. A vizuális 

kommunikáció területén a kép és szöveg lehetséges kapcsolatainak feltárása az anyanyelvi 

kommunikáció fejlesztésének is terepet biztosít, a gyakorlati feladatok lehetőséget teremtenek 

a digitális kompetencia mélyítésére. A médiatudatosság kialakítása kiemelt fejlesztési cél, 

például a reklám hatásmechanizmusának elemzésével út nyílik a kritikus, értelmező 

gondolkodás és aktív állampolgárság megalapozására. 

A vizuális kultúra részterületei közül az 5–6. évfolyamon nagyobb arányban szerepelnek a 

„Kifejezés, képzőművészet” részterülethez kapcsolódó tartalmak, hiszen a megjelenő 

művészettörténet tananyagával bővülnek a fejlesztés követelményei. Ehhez hasonló a „Tárgy- 

és környezetkultúra” részterület tematikai egységeinek aránya is, hiszen az alsóbb 
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iskolaszakaszhoz képest új feladatok jelennek meg: a tervezett alakított tér és az épített 

környezet szerkezeti, történeti tanulmányozása, mely a nemzeti és európai identitás mellett a 

szociális és állampolgári kompetencia fejlesztését is szolgálja. E szakaszban a „Vizuális 

kommunikáció” részterület tartalmai a másik kettőhöz képest csekélyebb mértékben vannak 

jelen. 

 

 

A tantárgy óraterve 

5-8. évfolyam 

Vizuális kultúra 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8 évfolyam 

Heti óraszám 1 1 1 1 

Éves óraszám 37 37 37 37 

 

5. évfolyam 

Tematikai egység címe Órakeret 

Kifejezés, képzőművészet 

Valóság és képzelet 
6 óra 

Kifejezés, képzőművészet 

Stílus és mozgás 
8 óra 

Vizuális kommunikáció 

Idő- és térbeli változások 
3 óra 

Vizuális kommunikáció 

Jelértelmezés, jelalkotás 
3 óra 

Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg  
3 óra 

Tárgy és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet  
8 óra 
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Tárgy és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 
6 óra 

Az éves óraszám 37 óra 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Valóság és képzelet 

Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás 

Az élményt nyújtó, személyes megnyilvánulások érvényesítése az 

alkotó folyamatban. A vizuális nyelv alapelemeinek ismerete és 

alkalmazása a kifejező alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és 

plasztikai technikák alapszintű alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek vizuális 

megjelenítése különböző eszközökkel az előtanulmányok során 

szerzett tapasztalatok alkalmazásával. Tér és sík megkülönböztetése, 

megjelenítése különböző méretű és formájú felületeken való 

komponálással. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások 

munkáiról. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A valóság, modell (pl. épített és természetes környezet, 

tárgyak, alakok) célirányos megfigyelése adott szempontok 

(pl. térbeli helyzet, arány, plaszticitás, színviszonyok) 

alapján, és ábrázolása síkban illetve térben, különböző 

technikákkal (pl. grafika: ceruza, tus, pác, kréta, fotó, 

akvarell, tempera, mintázás, konstruálás). 

-A látható és a művészi forma . Egyszerűsítés és lényegre törő 

ábrázolás  

 Egyszerű téri helyzetek leírása (pl. formai, szerkezeti, 

felületi, tónusbeli), az adott valós látvány sajátosságaiból 

kiinduló kompozíció egy részletének képi igényű nagyítása, 

illetve kompozíciós variációk létrehozása, különböző színes 

technikákkal (pl. akvarell, temperafestés, pasztell-, olajkréta, 

vegyestechnika). 

 Szabad asszociációs és vizuális játékok adott témára (pl. 

fogalom, jelenség, hang, szín, mozgás, gondolat, érzés, tárgy, 

cselekvés). Az előhívott impressziók megjelenítése síkban, 

Magyar nyelv és 

irodalom: a műélvezet 

megtapasztalása. 

 

Matematika: pontos 

megfigyelés, 

lényegkiemelés. 

 

Ének-zene: zenei élmény 

feldolgozása. 

 

Dráma és tánc: 

dramatikus 

improvizációk irodalmi, 

képzőművészeti, zenei 

művek alapján. 
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térben, időben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tömörítés, kiemelés, kompozíció, szín-, vonal-, formaritmus, variáció, 

színharmónia, színkontraszt, főszín, mellék/kiegészítő szín, méretarány. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Stílus és mozgás 

Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti ágak és a képzőművészeti ágak legfontosabb 

megkülönböztető jegyeinek felismerése. Művészeti alkotások, vizuális 

jelenségek, látványok verbális leírása. A vizuális nyelv alapelemeinek 

megkülönböztetése és használata. Közvetlen tapasztalás útján szerzett 

élmények feldolgozási képessége, az érzékelhető tulajdonságok alapján 

az azonosságok és különbözőségek tudatosítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak 

felismerése. A megfigyelt jelenségek térbeli helyzetének, arányainak, 

plaszticitásának és szín- és fényviszonyainak megfigyelése és 

ábrázolása. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és 

irányzatok elemi ismerete legjellemzőbb műtárgyain és szimbolikus 

tárgyain keresztül, gyakorlati feladatok előkészítő szakaszába 

ágyazottan. A vizuális nyelv alapelemeinek és azok egymáshoz való 

viszonyának értelmezése. Önálló vélemény megfogalmazása saját és 

mások munkáiról. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Különböző mozgások (pl. emberi, állati, ipari, gépi, 

mechanikai, kémiai, földrajzi, biológiai) megfigyelése és 

rögzítése egy vizuális látványban, felhasználva megadott 

művészettörténeti alkotások inspiráló hatását. 

 Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek 

megjelenítése meghatározott művészettörténeti korszakok 

stílusjegyeinek elemzése, és inspiráló, alkotó felhasználása 

által síkban és/vagy térben. 

 Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése 

alapján, művészettörténeti korszakok, (pl. őskor, ókori 

egyiptom, ókori görög és római, romanika) stílusjegyeinek 

elemzése, összehasonlítása, művek tematikus csoportosítása 

(pl. műfaj, formarend, technika, kifejezőeszköz, tériség) 

Természetismeret: Az 

emberi test, testarányok. 

Mozgásképesség. 

 

Matematika:változó 

helyzetek, időbeliség. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: történeti 

korok, korszakok. 
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szerint. Magyar nyelv és 

irodalom: különböző 

kultúrák eltérő 

szemléletének 

megtapasztalása. 

Könyvtárhasználat. 

 

Ének-zene: zenetörténeti 

és zeneirodalmi 

alapismeretek a 

befogadói hozzáállás 

fejlesztése céljából. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, plaszticitás, 

arányrendszer, kompozíció, képkivágás, képsík, képi és optikai 

helyzetviszonylat, takarás, pont, vonal, felület, forma, faktúra, textúra, 

szín, tónus, irány, térbeliség, nagyság, kiegészítő szín, kevert szín, 

kontraszt, tónus, szín-, vonal-, formaritmus. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Idő- és térbeli változások 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 

Érzékelhető tulajdonságok alapján azonosságok és különbözőségek 

tudatos felismerése, leírása. A közvetlen tapasztalatok útján szerzett 

élmények feldolgozása. Megfigyelt jelenség látványelemeinek 

megnevezése. Események, történések elmondása, részekre bontása, a 

jellemző fázisok megjelenítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A természeti vagy épített környezet idő és térbeli változásainak sűrített 

megjelenítése. Természettudományos és technikai megfigyelés és 

gondolkodás fejlesztése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Mozgásélmények megfigyelése valóságos vagy 

mozgóképi példák alapján, a mozgássor fázisokra 

bontása (pl. mozgókép „kikockázása”). A mozgás 

megjelenítése vizuális átírással (pl. egyszerű tárgy-

animáció, optikai játékok: pörgetős füzet, zootrop 

szalag). 

Magyar nyelv és irodalom: 

történet ideje, helyszíne, 

cselekmény kezdő- és 

végpontja, cselekményelemek 

sorrendje. 

 

Természetismeret: mozgás és 

idő változása; ciklikus 

jelenségek. 
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Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: az idő 

ábrázolása vizuális 

eszközökkel. 

 

Dráma és tánc: 

Mozgásfolyamatok, 

mozgássor. 

 

Informatika: adatok 

csoportosítása, értelmezése, 

táblázatba rendezése, 

használata. 

 

Matematika: változó helyzetek, 

időben lejátszódó történések 

megfigyelése, a változás 

kiemelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mozdulat, mozdulatsor, hely- és helyzetváltoztatás, állapotváltozás, 

folyamat, fázis, valós idő, lassítás, gyorsítás, állókép, mozgókép, 

képkocka, tárgy-animáció, zootrop-szalag. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Jelértelmezés, jelalkotás 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű vizuálisan értelmezhető jelenségek, jelzések, közlő ábrák 

értelmezése. Tájékozódás vizuális elemek alapján. Az egyszerű 

vizuális kommunikációt szolgáló megjelenések: jel, alaprajz, térkép 

értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A 

legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, alkotó 

használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A legfontosabb egyezményes vizuális jelek, jelzések, 

szimbólumok (pl. tájékozódás, közlekedés, cégérek, 

parancsikonok, attributumok) gyűjtése, értelmezése. 

A közösség számára fontos, nem vizuális jellegű 

információk (pl. események, időpontok, 

Természetismeret: Tájékozódás 

természetes és épített 

környezetben; technikai 

eszközök működésének 
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tevékenységek, jellemzők) képi tömörítése, direkt 

jellé (pl. piktogram, jelzőkártya) alakítása, 

használatba helyezése (pl. ismert útvonal rajzán 

vizuális jelzések kialakítása). 

megfigyelése. Jelek, jelzések 

felismerése és értelmezése. 

 

Földrajz: tájékozódás, térrajz, 

útvonalrajz, térképvázlat. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szöveg és kép viszonya. 

 

Ének-zene: zenei olvasás és írás: 

kotta. 

 

Informatika: rajzos-szöveges 

dokumentumok létrehozása, 

átalakítása. 

 

Matematika: Tájékozódás. 

Objektumok alkotása. 

Rendszeralkotás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jel, jelentés, egyezményes jelzés, jelrendszer, piktogram, embléma, ábra, 

vizuális sűrítés, kiemelés, séma. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 

Az emberi gesztusok, mimika, mozdulatok értelmezése. Alapfokú 

jártasság dramatikus játékformákban. A szöveg tartalmát és a beszélő 

szándékát tükröző beszédmód eszközeinek alkalmazása. A 

szóhasználat és testbeszéd összehangolása különféle 

beszédhelyzetekben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuális sűrítés és kiemelés fogalmának ismerete, megfelelő 

alkalmazása. Kép és szóbeli vagy írott szöveg együttes alkalmazása a 

jelentésmódosulások megfigyelésének céljával. A különböző 

kommunikációs felületeken megjelenő reklám hatásmechanizmusának 

értelmezése és alkotó használata. Médiatudatosság kialakítása a 

személyes preferenciák érvényre juttatásával. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Szöveg és kép együttes megjelenésének tanulmányozása (pl. 

plakát, képregény) után, az alkotóelemek variálásával a 

vizuális és verbális üzenet jelentésváltozásának megértése 

céljából, szabad játékos feladatokkal (pl. adott kép 

szövegaláírásának megváltoztatása, azonos szövegek 

különböző képekhez rendelése). 

 Hang és kép együttes alkalmazása (pl. árnyjáték, dramatikus 

játék), szabad asszociációk megfogalmazása a létrejött 

üzenetek kapcsán. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szöveg és kép 

viszonya. 

 

Ének-zene: zenei 

stílusok és formák. 

 

Dráma és tánc: nem 

verbális kommunikációs 

játékok. 

 

Informatika: 

multimédiás 

dokumentumok 

előállítása kész 

alapelemekből. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hang-, szöveg- és képkapcsolat, kommunikációs csatorna, üzenet, 

reklámhordozó, reklámfelület, szlogen, médium, manipuláció, képi 

valóság, fikció, vizuális és verbális sűrítés, kiemelés, alkalmazott grafika. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret   

8 óra 

Előzetes tudás 

Építmények, építészeti alkotások típusainak, funkcionális térrészeinek 

megnevezése. Térbeli formák kiterjedésének, méretének, téri 

helyzetének megállapítása. Környezetalakítás egyszerű eszközökkel. 

Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű téri helyzetek leírása, megjelenítése. Térkapcsolatok, térbeli 

viszonyok, térbeli tagolódások létrehozása. Szerkezetek és 

térmodellek állékonyságának (statikájának), teherbírásának 

megfigyelése. Különböző korok és kultúrák tárgyi és épített 

környezetének vizsgálata értelmezés céljából, meghatározott 

szempontok alapján. Változatos anyag- és eszközhasználat a 

tárgykészítés során.  

 



Cecei Általános Iskola                                                                                

Pedagógiai program 

 

432 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Egyszerű tértervezés és téralakítás meghatározott célból 

(pl. védelem, szakralitás, figyelemfelkeltés, 

emlékállítás, interakció) különféle eszközökkel (pl. 

rajzos vázlat, magyarázó rajz, fotómontázs, modellezés) 

és anyagokkal (pl. agyag, karton, fa, gipsz, drót, textil, 

talált tárgyak) történeti korok legfontosabb alátámasztó-

teherhordó (pl. oszlop, pillér, fal) és térlefedő (pl. 

gerenda, födém, boltív, boltozat, kupola) 

lehetőségeinek, illetve alaprajzi elrendezéseinek megfi-

gyelésével. Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás 

segítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, vetületi 

ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, környezet) 

megjelenítése szabadkézi rajzban.  

 A közvetlen környezetben található tárgyak (pl. bútor, 

szerszám, jármű, szerkezet, öltözék, hangszer), épületek 

(pl. lakás, pályaudvar, templom, iroda, istálló, garázs, 

víztorony, palota, színház, múzeum) elemzése forma és 

rendeltetés, valamint a díszítés kapcsolatán keresztül, 

az összegyűjtött információk alapján. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

történelemi korszakok. 

 

Természetismeret: Az ember 

hatására bekövetkező változás 

a táj képében. 

A természeti és mesterséges, 

technikai és épített. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

különböző kultúrák eltérő 

létmódja, szemlélete. 

Könyvtárhasználat. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tervezés, 

anyagalakítás. 

 

Matematika: Egyszerűsített 

rajz készítése lényeges elemek 

megőrzésével. 

A tér elemei, síkbeli, térbeli 

alakzatok. Tárgyak 

tulajdonságainak vizsgálata. 

Geometriai modellek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Épület, építmény, téri helyzetek, építészet, alaprajz, homlokzat, forma, 

funkció, alátámasztás, térlefedés, oszlop, pillér, fal, gerenda, födém, 

boltív, boltozat, kupola, térmodell, térkonstrukció, alapanyag, gazdaságos 

anyaghasználat, elemző- magyarázó rajz, kézműves technika, 

sorozatgyártás, design. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 

Órakeret 

6 óra 

 

Megadott szempontok alapján tárgyak, anyagok csoportosítása. A 

különböző anyagokról szerzett tapasztalatok szóbeli megfogalmazása. 

Tárgyak, épületek, műalkotások, természeti látványok megfigyelése, 

leírása, esztétikai minőségeinek jellemzése. 

Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. Alapvető 

manuális készségek működése az anyagalakítás során.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti sajátos jegyeinek 

értelmezése. A közvetlen környezetben található tárgyakon, 

épületeken a forma, a rendeltetés és a díszítmény kapcsolatának 

megértése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti 

jellegzetességeinek, viseletének, és kézműves 

tevékenységének megismerése, elemzése (pl. skanzen vagy 

helytörténeti kiállítás látogatásával, vagy gyűjtött képek 

alapján). 

 A mai életbe, életformába illeszthető, hagyományos kézműves 

technikával (pl. szövés, hímzés, nemezelés, lemezdomborítás, 

papírmerítés) készített tárgy (pl. iskolaszer, öltözet, hangszer, 

játék, kisbútor) létrehozása, meghatározott tulajdonos (pl. 

adott személyiség, életkor, nemek, foglalkozás) vagy funkció 

(hétköznapi, ünnepi) számára, a környezettudatosság 

lehetőségeinek figyelembevételével. 

 Létrehozott vagy talált tárgyak díszítésének megtervezése és 

kivitelezése különféle díszítőelemek (pl. növényi, állati, 

geometrikus motívumok) gyűjtése, megfigyelése, tanulmá-

nyozása után, oly módon, hogy a díszítmény összhangban 

legyen a tárgy formai, funkcionális és társadalmi üzenetével, 

illetve az alkotó személyes közlési szándékával. 

 Különböző történeti korok (pl. népvándorlás kora) és kultúrák 

(pl. Európán kívüli) sajátos, legjellemzőbb szimbolikus 

tárgyainak, épületeinek felismerése és elemző vizsgálata.  

Hon- és népismeret: 

család és lakóhely, 

falvak és városok. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: népköltészet. 

Könyvtárhasználat. 

 

Természetismeret: 

környezettudatosság, 

fenntarthatóság. 

 

Ének-zene: népzene. 

 

Dráma és tánc: 

népszokások. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hagyományos 

foglalkozások, szakmák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népművészet, mesterség, hagyományos kézműves technika, forma, 

funkció, alapanyag, gazdaságos anyaghasználat, formaredukció, 

díszítmény, motívum, formaritmus, környezettudatosság, társadalmi 

üzenet. 

 

 

Műalkotások, szemléltetés 

 

Megalitikus építészet (pl. Stonehenge), őskori mágikus ábrázolás (pl. altamirai 

barlangrajz), ókori egyiptomi és mezopotámiai sírtípusok és templom (pl. Kheopsz 

piramisa, Zikkurat – Ur, karnaki Ámon-templom), faragott mészkőszobor az ókori 

Egyiptomból (pl. Írnok szobor, Nofretete fejszobra), halotti kultusz tárgyai (pl. 

Tutanhamon arany halotti maszkja), az ókori Egyiptom ábrázolását bemutató 

falfestmény vagy dombormű (pl. Fáraó vadászaton/Nebamun írnok vadászaton – 

thébai falfestmény), az ókori görög és római templom (pl. athéni Akropolisz: Parthenon, 
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Erektheion; Pantheon), ókori színház, amfiteátrum (pl. Colosseum), görög és római 

emberábrázolás (pl. delphoi kocsihajtó, Müron: Diszkoszvető, Szamothrakéi Niké, 

Laokoón-csoport, római portré szobor) 
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6. évfolyam 

Tematikai egység címe Órakeret 

Kifejezés, képzőművészet 

Valóság és képzelet 
6 óra 

Kifejezés, képzőművészet 

Stílus és mozgás 
8 óra 

Vizuális kommunikáció 

Idő- és térbeli változások 
3 óra 

Vizuális kommunikáció 

Jelértelmezés, jelalkotás 
3 óra 

Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg  
5 óra 

Tárgy és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet  
6 óra 

Tárgy és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 
6 óra 

Az éves óraszám 37 óra 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Valóság és képzelet 

Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás 

Az élményt nyújtó, személyes megnyilvánulások érvényesítése az 

alkotó folyamatban. A vizuális nyelv alapelemeinek ismerete és 

alkalmazása a kifejező alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai 

és plasztikai technikák alapszintű alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek vizuális 

megjelenítése különböző eszközökkel az előtanulmányok során 

szerzett tapasztalatok alkalmazásával. Tér és sík megkülönböztetése, 

megjelenítése különböző méretű és formájú felületeken való 

komponálással. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások 

munkáiról. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A valóság, modell (pl. épített és természetes környezet, 

tárgyak, alakok) célirányos megfigyelése adott szempontok 

(pl. térbeli helyzet, arány, plaszticitás, színviszonyok) 

alapján, és ábrázolása síkban illetve térben, különböző 

technikákkal (pl. grafika: ceruza, tus, pác, kréta, fotó, 

akvarell, tempera, mintázás, konstruálás). 

 Egyszerű téri helyzetek leírása (pl. formai, szerkezeti, 

felületi, tónusbeli), az adott valós látvány sajátosságaiból 

kiinduló kompozíció egy részletének képi igényű nagyítása, 

illetve kompozíciós variációk létrehozása, különböző színes 

technikákkal (pl. akvarell, temperafestés, pasztell-, olajkréta, 

vegyestechnika). 

 Szabad asszociációs és vizuális játékok adott témára (pl. 

fogalom, jelenség, hang, szín, mozgás, gondolat, érzés, tárgy, 

cselekvés). Az előhívott impressziók megjelenítése síkban, 

térben, időben. 

 Irodalmi, zenei, filmes élmények felidézése, s a létrejött 

személyes tartalmak megjelenítése a kifejezési szándéknak 

megfelelő anyagok, eszközök, méretek felhasználásával (pl. 

színes, grafikai technika, mintázás, konstruálás, installáció 

talált tárgyakból, fotó). 

Magyar nyelv és 

irodalom: a műélvezet 

megtapasztalása. 

 

Matematika: pontos 

megfigyelés, 

lényegkiemelés. 

 

Ének-zene: zenei élmény 

feldolgozása. 

 

Dráma és tánc: 

dramatikus 

improvizációk irodalmi, 

képzőművészeti, zenei 

művek alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tömörítés, kiemelés, kompozíció, szín-, vonal-, formaritmus, variáció, 

színharmónia, színkontraszt, főszín, mellék/kiegészítő szín, 

komplementer, méretarány. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Stílus és mozgás 

Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti ágak és a képzőművészeti ágak legfontosabb 

megkülönböztető jegyeinek felismerése. Művészeti alkotások, vizuális 

jelenségek, látványok verbális leírása. A vizuális nyelv alapelemeinek 

megkülönböztetése és használata. Közvetlen tapasztalás útján szerzett 

élmények feldolgozási képessége, az érzékelhető tulajdonságok alapján 

az azonosságok és különbözőségek tudatosítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak 

felismerése. A megfigyelt jelenségek térbeli helyzetének, arányainak, 

plaszticitásának és szín- és fényviszonyainak megfigyelése és 

ábrázolása. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és 

irányzatok elemi ismerete legjellemzőbb műtárgyain és szimbolikus 
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tárgyain keresztül, gyakorlati feladatok előkészítő szakaszába 

ágyazottan. A vizuális nyelv alapelemeinek és azok egymáshoz való 

viszonyának értelmezése. Önálló vélemény megfogalmazása saját és 

mások munkáiról. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Különböző mozgások (pl. emberi, állati, ipari, gépi, 

mechanikai, kémiai, földrajzi, biológiai) megfigyelése és 

rögzítése egy vizuális látványban, felhasználva megadott 

művészettörténeti alkotások inspiráló hatását. 

 Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek 

megjelenítése meghatározott művészettörténeti korszakok 

stílusjegyeinek elemzése, és inspiráló, alkotó felhasználása 

által síkban és/vagy térben. 

 Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése 

alapján, művészettörténeti korszakok, (pl. gótika, reneszánsz, 

barokk) stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, művek 

tematikus csoportosítása (pl. műfaj, formarend, technika, 

kifejezőeszköz, tériség) szerint. 

 Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. 

műalkotások, fotók, filmek, élmények, álmok, közösségi 

alkalmak) szöveges leírása, a vizuális közlés köznapi és 

művészi formáinak azonosításával. A leírás alapján személyes 

feldolgozások megjelenítése síkban, térben vagy időben (pl. 

festés, plasztika, parafrázis, intermediális: pl. fotográfia, 

kinetikus, installációs, environment, eseményművészet) a 

tárgyalt művészettörténeti korszak inspiráló felhasználásával. 

Természetismeret: Az 

emberi test, testarányok. 

Mozgásképesség. 

 

Matematika:változó 

helyzetek, időbeliség. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: történeti 

korok, korszakok. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: különböző 

kultúrák eltérő 

szemléletének 

megtapasztalása. 

Könyvtárhasználat. 

 

Ének-zene: zenetörténeti 

és zeneirodalmi 

alapismeretek a 

befogadói hozzáállás 

fejlesztése céljából. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, plaszticitás, 

arányrendszer, kompozíció, képkivágás, képsík, képi és optikai 

helyzetviszonylat, takarás, pont, vonal, felület, forma, faktúra, textúra, 

szín, tónus, irány, térbeliség, nagyság, kiegészítő szín, kevert szín, 

kontraszt, tónus, szín-, vonal-, formaritmus. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Idő- és térbeli változások 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 

Érzékelhető tulajdonságok alapján azonosságok és különbözőségek 

tudatos felismerése, leírása. A közvetlen tapasztalatok útján szerzett 

élmények feldolgozása. Megfigyelt jelenség látványelemeinek 

megnevezése. Események, történések elmondása, részekre bontása, a 

jellemző fázisok megjelenítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A természeti vagy épített környezet idő és térbeli változásainak sűrített 

megjelenítése. Természettudományos és technikai megfigyelés és 

gondolkodás fejlesztése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A természet, (pl. növény, időjárás, ember, táj, állat) az 

épített környezet (pl. épület, település, híd) időbeli 

folyamatainak, változásainak (növekedés, pusztulás, 

fejlődés, lebomlás, öregedés, penészesedés, 

rozsdásodás) megfigyelése, modellezése (pl. hószobor, 

anyag változása kitéve az időjárásnak) személyesen 

választott cél érdekében (pl. emlékek felidézése, napi 

tevékenység tervezése). A folyamatok dokumentálása, 

ábrázolása saját készítésű fotókkal, képekkel, 

szöveggel. 

Magyar nyelv és irodalom: 

történet ideje, helyszíne, 

cselekmény kezdő- és 

végpontja, cselekményelemek 

sorrendje. 

 

Természetismeret: mozgás és 

idő változása; ciklikus 

jelenségek. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: az idő 

ábrázolása vizuális 

eszközökkel. 

 

Dráma és tánc: 

Mozgásfolyamatok, 

mozgássor. 

 

Informatika: adatok 

csoportosítása, értelmezése, 

táblázatba rendezése, 

használata. 

 

Matematika: változó 

helyzetek, időben lejátszódó 

történések megfigyelése, a 

változás kiemelése. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mozdulat, mozdulatsor, hely- és helyzetváltoztatás, állapotváltozás, 

folyamat, fázis, valós idő, lassítás, gyorsítás, állókép, mozgókép, 

képkocka, tárgy-animáció 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Jelértelmezés, jelalkotás 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű vizuálisan értelmezhető jelenségek, jelzések, közlő ábrák 

értelmezése. Tájékozódás vizuális elemek alapján. Az egyszerű 

vizuális kommunikációt szolgáló megjelenések: jel, alaprajz, térkép 

értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A 

legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, alkotó 

használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Képes (pl. fotósorozat), rajzos használati utasítás 

létrehozása az előzetesen értelmezett képi utasítások 

(pl. műszaki berendezések üzembe helyezése, tárgyak 

összeszerelése, Lego) tanulmányozásának 

segítségével. Az utasítás kipróbálása, ellenőrzése, a 

visszacsatolás után módosítás a felmerült problémák 

alapján. 

 

Természetismeret: Tájékozódás 

természetes és épített 

környezetben; technikai 

eszközök működésének 

megfigyelése. Jelek, jelzések 

felismerése és értelmezése. 

. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szöveg és kép viszonya. 

 

Ének-zene: zenei olvasás és írás: 

kotta. 

 

Informatika: rajzos-szöveges 

dokumentumok létrehozása, 

átalakítása. 

 

Matematika: Objektumok 

alkotása. Rendszeralkotás. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Használati utasítás, jel, jelentés, egyezményes jelzés, jelrendszer, 

piktogram, embléma, ábra, vizuális sűrítés, kiemelés, séma. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg 

Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 

Az emberi gesztusok, mimika, mozdulatok értelmezése. Alapfokú 

jártasság dramatikus játékformákban. A szöveg tartalmát és a beszélő 

szándékát tükröző beszédmód eszközeinek alkalmazása. A 

szóhasználat és testbeszéd összehangolása különféle 

beszédhelyzetekben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuális sűrítés és kiemelés fogalmának ismerete, megfelelő 

alkalmazása. Kép és szóbeli vagy írott szöveg együttes alkalmazása a 

jelentésmódosulások megfigyelésének céljával. A különböző 

kommunikációs felületeken megjelenő reklám hatásmechanizmusának 

értelmezése és alkotó használata. Médiatudatosság kialakítása a 

személyes preferenciák érvényre juttatásával. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Szöveg és kép együttes megjelenésének tanulmányozása (pl. 

plakát, képregény) után, az alkotóelemek variálásával a 

vizuális és verbális üzenet jelentésváltozásának megértése 

céljából, szabad játékos feladatokkal (pl. adott kép 

szövegaláírásának megváltoztatása, azonos szövegek 

különböző képekhez rendelése). 

 Reklámhordozó felületek (pl. folyóirat, póló, reklámszatyor, 

kitűző, hűtőmágnes) gyűjtése, csoportosítása, értelmezése a 

reklámkészítő szándéka és kifejezésmódja közötti összefüggés 

alapján. 

 Korábban készített saját alkotás továbbgondolása, 

felhasználása alkalmazott grafikai feladatként (pl. DVD-

borító, képernyővédő, arculati elem), vagy képgrafikaként. 

 Nem mozgóképi reklámhordozók (pl. CD-borító, plakát, 

csomagolóanyag, termékcimke) tervezése, kivitelezése 

szabadon választott technikával (pl. digitális 

képszerkesztéssel, kollázs technikával vagy élőképben), a 

reklám hatásmechanizmusának tudatos használatával.  

Magyar nyelv és 

irodalom: szöveg és kép 

viszonya. 

 

Ének-zene: zenei 

stílusok és formák. 

 

Dráma és tánc: nem 

verbális kommunikációs 

játékok. 

 

Informatika: 

multimédiás 

dokumentumok 

előállítása kész 

alapelemekből. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hang-, szöveg- és képkapcsolat, kommunikációs csatorna, üzenet, 

reklámhordozó, reklámfelület, szlogen, médium, manipuláció, képi 

valóság, fikció, vizuális és verbális sűrítés, kiemelés, alkalmazott grafika. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret 

 6 óra 

Előzetes tudás 

Építmények, építészeti alkotások típusainak, funkcionális térrészeinek 

megnevezése. Térbeli formák kiterjedésének, méretének, téri 

helyzetének megállapítása. Környezetalakítás egyszerű eszközökkel. 

Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű téri helyzetek leírása, megjelenítése. Térkapcsolatok, térbeli 

viszonyok, térbeli tagolódások létrehozása. Szerkezetek és 

térmodellek állékonyságának (statikájának), teherbírásának 

megfigyelése. Különböző korok és kultúrák tárgyi és épített 

környezetének vizsgálata értelmezés céljából, meghatározott 

szempontok alapján. Változatos anyag- és eszközhasználat a 

tárgykészítés során.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Egyszerű tértervezés és téralakítás meghatározott célból 

(pl. védelem, szakralitás, figyelemfelkeltés, 

emlékállítás, interakció) különféle eszközökkel (pl. 

rajzos vázlat, magyarázó rajz, fotómontázs, modellezés) 

és anyagokkal (pl. agyag, karton, fa, gipsz, drót, textil, 

talált tárgyak) történeti korok legfontosabb alátámasztó-

teherhordó (pl. oszlop, pillér, fal) és térlefedő (pl. 

gerenda, födém, boltív, boltozat, kupola) 

lehetőségeinek, illetve alaprajzi elrendezéseinek megfi-

gyelésével. Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás 

segítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, vetületi 

ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, környezet) 

megjelenítése szabadkézi rajzban.  

 Egy választott tárgy vagy épület átalakítása, 

áttervezése, modellezése meghatározott célok 

érdekében (pl. álcázás, transzparencia, 

figyelemfelkeltés, megváltozott környezeti hatás: árvíz, 

hó, napfény, közösségi esemény) a történeti korok, 

európai és Európán kívüli, illetve a modern társadalmak 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

történelemi korszakok. 

 

Természetismeret: Az ember 

hatására bekövetkező változás 

a táj képében. 

A természeti és mesterséges, 

technikai és épített. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

különböző kultúrák eltérő 

létmódja, szemlélete. 

Könyvtárhasználat. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tervezés, 

anyagalakítás. 
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tárgyi környezetéből hozott példák elemzéséből 

származó tapasztalatok alapján, a gazdaságos 

anyaghasználat érvényesítésével. 

Matematika: Egyszerűsített 

rajz készítése lényeges elemek 

megőrzésével. 

A tér elemei, síkbeli, térbeli 

alakzatok. Tárgyak 

tulajdonságainak vizsgálata. 

Geometriai modellek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Épület, építmény, téri helyzetek, építészet, alaprajz, homlokzat, forma, 

funkció, alátámasztás, térlefedés, oszlop, pillér, fal, gerenda, födém, 

boltív, boltozat, kupola, térmodell, térkonstrukció, alapanyag, gazdaságos 

anyaghasználat, elemző- magyarázó rajz, kézműves technika, 

sorozatgyártás, design. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 

Órakeret 

 6 óra 

Előzetes tudás 

Megadott szempontok alapján tárgyak, anyagok csoportosítása. A 

különböző anyagokról szerzett tapasztalatok szóbeli megfogalmazása. 

Tárgyak, épületek, műalkotások, természeti látványok megfigyelése, 

leírása, esztétikai minőségeinek jellemzése. 

Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. Alapvető 

manuális készségek működése az anyagalakítás során.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti sajátos jegyeinek 

értelmezése. A közvetlen környezetben található tárgyakon, 

épületeken a forma, a rendeltetés és a díszítmény kapcsolatának 

megértése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti 

jellegzetességeinek, viseletének, és kézműves 

tevékenységének megismerése, elemzése (pl. skanzen vagy 

helytörténeti kiállítás látogatásával, vagy gyűjtött képek 

alapján). 

 A mai életbe, életformába illeszthető, hagyományos kézműves 

technikával (pl. szövés, hímzés, nemezelés, lemezdomborítás, 

papírmerítés) készített tárgy (pl. iskolaszer, öltözet, hangszer, 

játék, kisbútor) létrehozása, meghatározott tulajdonos (pl. 

adott személyiség, életkor, nemek, foglalkozás) vagy funkció 

Hon- és népismeret: 

család és lakóhely, 

falvak és városok. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: népköltészet. 

Könyvtárhasználat. 
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(hétköznapi, ünnepi) számára, a környezettudatosság 

lehetőségeinek figyelembevételével. 

 Létrehozott vagy talált tárgyak díszítésének megtervezése és 

kivitelezése különféle díszítőelemek (pl. növényi, állati, 

geometrikus motívumok) gyűjtése, megfigyelése, tanulmá-

nyozása után, oly módon, hogy a díszítmény összhangban 

legyen a tárgy formai, funkcionális és társadalmi üzenetével, 

illetve az alkotó személyes közlési szándékával. 

 Különböző történeti korok (pl. népvándorlás kora) és kultúrák 

(pl. Európán kívüli) sajátos, legjellemzőbb szimbolikus 

tárgyainak, épületeinek felismerése és elemző vizsgálata.  

Természetismeret: 

környezettudatosság, 

fenntarthatóság. 

 

Ének-zene: népzene. 

 

Dráma és tánc: 

népszokások. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

hagyományos 

foglalkozások, szakmák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népművészet, mesterség, hagyományos kézműves technika, forma, 

funkció, alapanyag, gazdaságos anyaghasználat, formaredukció, 

díszítmény, motívum, formaritmus, környezettudatosság, társadalmi 

üzenet. 

 

 

Műalkotások, szemléltetés 

 

Korakeresztémy és bizánci templom (pl. Santa Sabina, Hagia Sophia), népvándorlás 

kori tárgy (pl. nagyszentmiklósi kincs, honfoglaláskori öltözet), románkori és gótikus 

templom, székesegyház (pl. pisai dóm, jáki bencés apátsági templom, amiens-i 

székesegyház, nyírbátori református templom), Magyar Szent Korona és koronázási 

palást, épületdíszítő és oltárszobrok a középkorból (pl. V. Stoss), gótikus freskó és 

oltárkép (pl. Giotto, M.S. Mester), gótikus üvegablak (pl. chartres-i katedrális 

üvegablakai), reneszánsz és barokk palota és kastély (pl. Palazzo Farnese, chambordi 

kastély, versailles-i palota, fertődi Eszterházy-kastély), a reneszánsz és barokk mesterei 

(pl. Michelangelo B., Leonardo da Vinci, Raffaello S., A. Dürer, P. Bruegel, P. P. 

Rubens, Rembrandt, D. Velazquez, Vermeer van Delf). 

. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

 A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása 

az alkotó tevékenység során a vizuális emlékezet segítségével és 

megfigyelés alapján. 

 Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő 

használata a képalkotásban. 

 Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek 

értelmezése, és egyszerű mozgásélmények, időbeli változások 

megjelenítése. 
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 A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek 

analógiájára saját jelzésrendszerek kialakítása. 

 Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző 

helyzetekben és alkalmazása különböző alkotó jellegű 

tevékenység során. 

 Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján 

egyszerű következtetések megfogalmazása. 

 Néhány rajzi és tárgykészítési tecnika megfelelő használata az 

alkotótevékenység során. 

 Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel. 

 A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása. 

 Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a 

vizuális megfigyelés pontos megfogalmazása. 

 Fontosabb szimbolikus és kultúrális üzenetet közvetítő tárgyak 

felismerése. 

 A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések 

megfogalmazása. 

 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 
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7. évfolyam 

Javasolt órabeosztás 

Tematikai egység címe Órakeret 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 
5 óra 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 
6 óra 

Vizuális kommunikáció 

Magyarázó képek/rajzok 
4 óra 

Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi közlés 
4 óra 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális kommunikációs formák 
3 óra 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

A kiemelés (hangsúlyozás) alapeszközei a mozgóképi ábrázolásban, 

az írott és az online sajtóban 

3 óra 

Tárgy és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet  
6 óra 

Tárgy és környezetkultúra 

Az épített környezet története 
6 óra 

Az éves óraszám 37 óra 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 

Látvány plaszticitásának és színviszonyainak, érzelmi hatásainak 

megfigyelése és kifejező ábrázolása. Színtani alapok kifejező 

használata és ismerete. Önkifejezés alkalmazása az alkotó-

tevékenységekben. Vizuális-esztétikai jellegű szempontok 

érvényesítése az alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és 

plasztikai technikák kifejezési szándéknak megfelelő alkalmazása. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban. 

A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. Személyes 

gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális kifejezés 

alapvető eszközeinek segítségével. Önálló vélemény megfogalmazása 

saját és mások munkáiról. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Látványok, jelenségek asszociatív megjelenítése, kifejező 

feldolgozása színes technikákkal (pl. akvarell, 

temperafestés, fotókollázs/montázs, pasztell, vegyes 

technika), különböző színérzet (pl. hideg, meleg), illetve 

különböző ábrázolási rendszerek (pl. perspektíva, 

axonometria) használatával.  

 Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) 

vizuálisan értelmezhető megjelenítése önkifejező 

asszociációs alkotások által síkban, térben, időben (pl. zene 

hangulatát kifejező festészeti vagy plasztikai 

megjelenítéssel, talált tárgyakból készített installációval, 

fotókollázs technikával). 

 Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, 

parafrázis készítése (pl. színesből fekete-fehér vagy 

monokróm megjelenítés, sík alkotás térbelivé alakítása, kép 

kiegészítése sajátos elemekkel vagy részletekkel, stílus- és 

műfajváltás, idő és karaktercserék). 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

közlésformák, a 

műelemzés verbális 

módszerei. 

 

Ének-zene: A zenei és 

vizuális élmények 

kapcsolata. 

Zenei kompozíció. 

 

Dráma és tánc: 

jelenetek, mozgások, 

összetett mediális 

művészeti hatások 

élményének 

feldolgozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Megjelenítés, vizuális átírás, stilizálás, kiemelés, kompozíció, színritmus, 

vonalritmus, formaritmus, felületek (textúra, faktúra), parafrázis, 

mozgásfázisok, fotókollázs, montázs, vetület, Monge vetület, horizont, 

nézőpont, tapasztalati távlattan, perspektíva. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret 

 6 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti és a képzőművészeti ágak legfontosabb jegyeinek 

megkülönböztetése a műelemzés során. Művészeti alkotások, vizuális 

jelenségek, látványok verbális és képi elemzése. A vizuális kifejezés 

eszközeinek használata. Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek 

megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó 

feladatokban.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak 

árnyalt megkülönböztetése. Különböző ábrázolási rendszerek, 

színkontrasztok, felületi hatások felismerése, kifejező szerepük 

értékelése műalkotások tematikus elemzésén keresztül. A megfigyelt 

jelenségek, műalkotások formai és színviszonyainak értelmezése 

vizuális és verbális módszerekkel. A legjelentősebb művészettörténeti 

stíluskorszakok és irányzatok legjellemzőbb műalkotásainak és 

szimbolikus tárgyainak azonosítása. Önálló vélemény 

megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások 

megfigyelése alapján, művészettörténeti korszakok, 

stílusirányzatok (különösen a 20. század irányzatai) 

stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, művek 

tematikus csoportosítása (pl. műfaj, formarend, 

technika, kifejezőeszköz, tériség, mű célja: pl. mágia, 

megörökítés, provokálás, tanítás) szerint. 

 Személyes véleményt kifejező elemző jellegű vizuális 

megjelenítés adott témában (pl. felnőtté válás, 

tolerancia, szorongás) a kortárs irányzatok példáinak 

felhasználásával (pl. fotóalapú, kinetikus, installációs, 

environment, performansz/eseményművészet). 

 Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. 

műalkotások, fotók, filmek, élmények, álmok, 

közösségi alkalmak) önálló elemzése a vizuális közlés 

köznapi és művészi formáinak megkülönböztetésével, 

illetve az elemzés eredményének, a következtetéseknek 

a bemutatása szöveggel és képekkel (pl. szöveg és 

illusztráció kapcsolatok létrehozása a szemléltetés 

érdekében). 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

Időmeghatározás. 

Művészeti korstílusok és 

irányzatok kötődése a 

társadalmi, kulturális 

háttérhez. Társadalmi témák 

vizuális megjelenítése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

a művészeti ágak 

mellérendelt viszonyainak 

megtapasztalása. 

Könyvtárhasználat. 

 

Ének-zene: 

művészettörténeti és 

zenetörténeti összefüggések. 

 

Informatika: 

Internetes portálok 

használata. Digitális 

prezentációk készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, vetület, képsík, 

axonometria, egy iránypontos perspektíva, képzőművészeti műfaj, 

plaszticitás, arányrendszer, kompozíció, képkivágás, síkbeli és téri 

helyzetviszonylat, takarás, felület, forma, faktúra, textúra, szín, tónus, 

irány, térbeliség, formatömeg, főszín, mellékszín, kevert szín, 

színkontraszt, tónus, szín-, vonal-, formaritmus, stíluskorszak, 

stílusirányzat, intermediális kifejezés/műfaj, kortárs művészet. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Magyarázó képek/rajzok 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

A legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, 

alkotó használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek 

létrehozása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nem vizuális természetű információk érzékletes képi megfogalmazása. 

Időbeni folyamatok értelmezhető vizuális megjelenítése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Pontosan értelmezhető információközlések képes és 

rajzos használati utasítások megfogalmazásával, 

kivitelezésével (pl. kitalált, „képtelen tárgyról”) a 

különféle jelentésmódok, ábrázolások megfigyelésének 

céljával. 

 Nem vizuális természetű információk érzékletes 

megjelenítése egyezményes jelzések használatával (pl. 

grafikonon, diagramon), és/vagy saját jelzésrendszer 

alkalmazásával, a jelentésváltozatok megfelelő 

működésének tudatosítása érdekében. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Szöveg és kép viszonya. 

Nyelvi és nem nyelvi kódok 

mindennapi közlési 

helyzetekben. Meggyőző 

kommunikáció. Ábrák, 

képek, illusztrációk 

kapcsolata a szöveggel. Szó 

szerinti és metaforikus 

jelentés. 

 

Matematika: Rajzolt, illetve 

tárgyi jelek értelmezése. 

Rendszeralkotás: elemek 

elrendezése különféle 

szempontok szerint. 

Rendszerezést segítő 

eszközök (fadiagram, 

útdiagram, táblázatok). 

 

Földrajz: a mindennapi 

környezetben előforduló 

jelek, jelzések, a jelekből 

álló információhoz 

kapcsolódó kommunikáció. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyezményes jel, jelzés, saját jel, jelzés, jelrendszer, tér-idő változás, 

(grafikon), (diagram). 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi közlés 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli 

folyamatok, változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző 

mozgások vizuális rögzítése. Hang és kép együttes alkalmazása. 

Tervvázlatok készítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mozgások megfigyelése, megjelenítése. Időbeni folyamatok 

értelmezhető megjelenítése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A mozgókép működésének, a mozgás illúziókeltésének 

értelmezése kreatív feladatmegoldás érdekében (pl. 

taumatróp fotokollázs technikával, rajzolt/fotózott 

zootróp-szalag készítése zootróp-dobba/hengerbe). 

 

Dráma és tánc: cselekmény, 

jelenet, feszültség, 

konfliktus, fordulópont; 

díszlet, jelmez, kellék, fény- 

és hanghatások. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

elbeszélő, cselekmény, 

epizód, helyszín, szereplő, 

leírás, párbeszéd, jellemzés; 

szerkezet, a cselekményt 

alkotó elemek, fordulatok, 

jelenet, konfliktus, 

feszültség, tetőpont, 

fordulópont. 

 

Informatika: Egyszerű 

animációk. A hagyományos 

médiumok modern 

megjelenési formái. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Technikai kép, optikai játék (taumatróp, zootróp, fenakisztoszkóp), 

retinális utóképhatás, a mozgás illúziója, animáció 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális kommunikációs formák 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 
Fényképek, újságképek, reklámképek csoportosítása adott 

szempontok alapján, olvasása, értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi 

különbségek felismerése és megfogalmazása kreatív 

gyakorlatok tanulságaiból levonva (pl. képek szóbeli 

leírásával, „közvetítésével” történő rekonstruálással). 

 A vizuális kommunikáció különböző formáinak 

csoportosítása, összehasonlítása a különféle vizuális 

kifejező eszközök, médiumok tudatosítása érdekében. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Nyelvi és nem nyelvi kódok, 

mindennapi közlési helyzetek, 

meggyőző kommunikáció. A 

nyomtatott és az elektronikus 

szövegek jellemzői. Gyakori 

szövegtípusok. Ábrák, képek, 

illusztrációk kapcsolata a 

szöveggel. 

Információhordozók 

természete, kommunikációs 

funkcióival és kultúrájával. 

 

Informatika: Multimédiás 

dokumentumok elemei. Az 

információs technológián 

alapuló kommunikációs 

formák. Kommunikációs 

médiumok és szerepük. A 

hagyományos médiumok 

modern megjelenési formái. 

 

Matematika: Osztályozás. 

Rendszeralkotás - elemek 

elrendezése; rendszerezést 
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segítő eszközök (pl. 

táblázatok). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A kép „működése”,  közvetlen és közvetett kommunikáció, 

tömegkommunikáció,  televízió, internet, gesztusnyelv, közlekedési tábla, 

térkép, plakát, képes , fotográfia, (techno)médium, infografika. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

A kiemelés (hangsúlyozás) alapeszközei a mozgóképi 

ábrázolásban, az írott és az online sajtóban 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 

A művészeti alkotások és a médiaszövegek egyaránt konstruált 

textusok. A művek (irodalmi, képzőművészeti, zenei alkotások) és a 

médiaszövegek nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos néhány 

fontos alapfogalom (pl. ismétlés, motívum, kompozíció) ismerete, 

helyes alkalmazása élőszóban.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 

komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló 

és kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás fejlesztése. 

A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 

megszerzése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Mozgóképi szövegek (pl. filmetűdök, reklámok, klipek, 

előzetesek, animációs filmek) megfigyelése és elemzése 

annak tudatosítása céljából, hogy melyek a 

figyelemirányítás, kiemelés eszközei (legfontosabb 

motívumok ismétlése, közelkép, fény/szín, zenei 

hangsúlyok, kameramozgások, váltakozó beállítások 

tempója). 

 Napilapok, magazinok, hírportálok, címlapok és belső 

oldalak rendjének megfigyelése, a nyomtatott és online sajtó 

szövegeinek megkonstruálása során alkalmazott fontosabb 

figyelemvezető, kiemelő eljárások tudatosítása érdekében 

(pl. címrend, betűméret, tipográfia, szín és folthatások, 

tördelés, írott szöveg és képi illusztráció viszonya, 

képaláírás, linkek, felnyíló/futó ablakok, hang-és 

képanyagok). 

Magyar nyelv és 

irodalom; ének-zene; 

dráma és tánc; vizuális 

kultúra: a 

hangsúlyozás, 

nyomatékosítás 

eszközei a 

társművészetekben. 

 

Informatika: a 

hagyományos 

médiumok modern 

megjelenési formáinak 

megismerése, 

alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ismétlés, közelkép, képkivágás, tempó, kameramozgás, címrend, 

tipográfia, tördelés, illusztráció, képaláírás, link, banner. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás 

Közvetlen környezet vizuális megfigyelése alapján tapasztalatok 

megfogalmazása. Azonosságok és különbségek célirányos 

megfogalmazása a megfigyelés és elemzés során. Egyszerű téri 

helyzetek értelmezése vizuálisan és szövegben. Tárgyakkal, 

épületekkel kapcsolatos információk gyűjtése. Egyszerű tárgykészítő 

technikák alkalmazása. Tervvázlatok készítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelések alapján a vizuális közlések érdekében különböző rajzi 

technikák alkalmazása. Tárgykészítő, kézműves technikák megfelelő 

alkalmazása. Tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése 

különböző szempontok alapján. Elemzési szempontok megfelelő 

érvényesítése. A választás lehetőségének mérlegelése a 

feladatmegoldás során felmerülő ötletek között.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

  Tárgytervezés (pl. öltözék kiegészítő, csomagolás), 

tárgyalkotás (pl. saját amulett, egyszerű repülő eszköz) 

a vizuális felmérésből, megismerésből származó 

elemző tapasztalatok (pl. rajzos felmérés) alapján, a 

gazdaságos anyaghasználat érvényesítésével. 

  Mintatervezés megadott cél érdekében (pl. pólóra a 

toleranciáért, falfestmény az iskola ebédlőjébe). 

  Épületek, tárgyak átalakítása, áttervezése 

meghatározott célok (pl. védelem, álcázás) vagy más 

funkció betöltése (pl. használati tárgyból személyes 

tárgy) érdekében. Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás 

segítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, vetületi 

ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, környezet) 

megjelenítése szabadkézi rajzban, illetve az önálló 

tervezési, tárgyalkotó folyamat dokumentálása az 

ötlettől a kivitelezésig. 

 A környezettudatos élet lehetőségeinek összegyűjtése a 

közvetlen környezetben. 

Matematika: Síkbeli és térbeli 

alakzatok. Vetületi ábrázolás. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Szükségletek és 

igények elemzése, 

tevékenységhez szükséges 

információk kiválasztása, 

tervezés szerepe, jelentősége, 

műveleti sorrend betartása, 

eszközhasználat. 

Lakókörnyezet-életmód. 

Tárgyak, szerkezetek, 

rendeltetés. 

 

Biológia-egészségtan: 

Minőségi tulajdonságok 

megkülönböztetése. 

Környezet fogalmának 

értelmezése. Helyi természet- 

és környezetvédelmi 

problémák felismerése. 
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Környezettudatos magatartás, 

fenntarthatóság. 

 

Földrajz: védett hazai és 

nemzetközi természeti 

értékek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tervezési folyamat, felmérés, funkció, gazdaságos anyaghasználat, 

alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás, műszaki jellegű ábrázolás, 

vonalfajta, környezettudatos magatartás, környezetvédelem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített környezet története 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Tárgyak, épületek vizuális megfigyelése adott szempontok alapján. 

Azonosságok és különbségek célirányos megfogalmazása a 

megfigyelés és elemzés során. Tárgyakkal, épületekkel kapcsolatos 

információk gyűjtése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Épített, tervezett környezet értelmezése különböző módon. 

Különböző korú és típusú tárgyak, épületek felmérése, elemzése, 

értelmezése különböző szempontok alapján. Az építészet térszervező 

és tömegalakítást szolgáló eszközeinek megértése. Elemzési 

szempontok megfelelő érvényesítése.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Tárgyak, épületek összehasonlító elemzése a történeti 

változást vagy a földrajzi elhelyezkedést jól szemléltető 

szempontok szerint (pl. anyaghasználat, funkció). 

– Az építészet történetében megjelenő alapvető térszervezést 

és tömegalakítást (pl. alaprajztípusok, alátámasztó elemek, 

térlefedések) szolgáló építészeti megjelenések összegzése a 

fontosabb építészettörténeti példák alapján. 

 Legalább egy, közvetlen tapasztalatok útján megismerhető 

néprajzi tájegység (pl. Tiszántúl – pl. Jászság, Bodrogköz) 

tárgykultúrájának (pl. épület, öltözék, használati tárgy) 

elemző vizsgálata és legfontosabb jegyei alapján 

megkülönböztetése más tárgycsoportoktól. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

épületek, használati és 

dísztárgyak megfigyelése. 

 

Hon- és népismeret: 

Néprajzi tájegységek, 

nemzetiségek. 

Hagyományos paraszti 

tárgykultúra. 

 

Földrajz: A természeti 

környezet és a kultúra 

összefüggései. 

Magyarország és a Kárpát-
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medence földrajza, 

kulturális régió. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: lakókörnyezet és 

életmód; tárgyak, 

szerkezetek, rendeltetése. 

 

Ének-zene: népdalok, 

hangszeres népzene. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Építészeti elem, közösségi és személyes tér, alaprajztípus, osztatlan és 

osztott (vagy egyszerű és bővített) tér, fő-, oldal-, kereszthajó, apszis, 

dongaboltozat, keresztboltozat, oszloprend, masztaba, piramis, 

akropolisz, amfiteátrum, bazilika, palota, kúria, használati tárgy, 

dísztárgy, rituális tárgy, viselet, népi kultúra, néprajzi tájegység, 

kézművesség, ipari formatervezés, organikus építészet. 

 

Műalkotások, szemléltetés 

 

19. század építészetének megjelenései (pl. Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, Steindl Imre: 

Országház, W. Clark A. Clark: Lánchíd, Péchy Mihály: Református Nagytemplom, Kühnel 

Pál, Packh János, Hild József: Főszékesegyház, Hild József: Székesegyház). A 19. század 

festészetének és szobrászatának megjelenései (id. Markó Károly: Visegrád, Ferency István: 

Pásztorlányka, Antonio Canova: Géniusz). A romantika, biedermeier, a magyar törtélelmi 

festészet, a realizmus, az impresszionizmus, a posztimpresszionizmus festői és építészei (pl. 

Joseph Paxton, Feszl Frigyes, Ybl Miklós, Gustave Eiffel, Schulek Frigyes, Jean-Auguste-

Dominique Ingres, John Constable, Eugéne Delacroix, Francisco Goya, Jea-Francois Millet, 

William Turner,  Claude Monet, Eduard Manet, Williem Morris, Paul Gauguin, Georges 

Seurat, Vincent van Gogh, Paul Cézanne, Székely Bertalan, Benczúr Gyula, Madarász Viktor, 

Wágner Sándor, Than Mór, Paál László, Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál). 

 

8. évfolyam 

Tematikai egység címe Órakeret 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 
4 óra 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 
7 óra 

Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi közlés 
4 óra 
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Vizuális kommunikáció 

Montázs 
4 óra 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális kommunikációs formák 
3 óra 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép kettős természete 
3 óra 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

A montázs szerepe és alapformái a mozgóképi ábrázolásban 
3 óra 

Tárgy és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet  
4 óra 

Tárgy és környezetkultúra 

Az épített környezet története 
5 óra 

Az éves óraszám 37 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Látvány plaszticitásának és színviszonyainak, érzelmi hatásainak 

megfigyelése és kifejező ábrázolása. Színtani alapok kifejező 

használata és ismerete. Önkifejezés alkalmazása az alkotó-

tevékenységekben. Vizuális-esztétikai jellegű szempontok 

érvényesítése az alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és 

plasztikai technikák kifejezési szándéknak megfelelő alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban. 

A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. Személyes 

gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális kifejezés 

alapvető eszközeinek segítségével. Önálló vélemény megfogalmazása 

saját és mások munkáiról. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Látványok, jelenségek asszociatív megjelenítése, kifejező 

feldolgozása színes technikákkal (pl. akvarell, temperafestés, 

fotókollázs/montázs, pasztell, vegyes technika), különböző 

színérzet (pl. hideg, meleg), illetve különböző ábrázolási 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

közlésformák, a 
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rendszerek (pl. perspektíva, axonometria) használatával.  

 Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) 

vizuálisan értelmezhető megjelenítése önkifejező 

asszociációs alkotások által síkban, térben, időben (pl. zene 

hangulatát kifejező festészeti vagy plasztikai megjelenítéssel, 

talált tárgyakból készített installációval, fotókollázs 

technikával). 

 Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, 

parafrázis készítése (pl. színesből fekete-fehér vagy 

monokróm megjelenítés, sík alkotás térbelivé alakítása, kép 

kiegészítése sajátos elemekkel vagy részletekkel, stílus- és 

műfajváltás, idő és karaktercserék). 

műelemzés verbális 

módszerei. 

 

Ének-zene: A zenei és 

vizuális élmények 

kapcsolata. 

Zenei kompozíció. 

 

Dráma és tánc: 

jelenetek, mozgások, 

összetett mediális 

művészeti hatások 

élményének 

feldolgozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Megjelenítés, vizuális átírás, stilizálás, kiemelés, kompozíció, színritmus, 

vonalritmus, formaritmus, felületek (textúra, faktúra), parafrázis, 

mozgásfázisok, fotókollázs, montázs, vetület, Monge vetület, horizont, 

nézőpont, tapasztalati távlattan, perspektíva. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti és a képzőművészeti ágak legfontosabb jegyeinek 

megkülönböztetése a műelemzés során. Művészeti alkotások, 

vizuális jelenségek, látványok verbális és képi elemzése. A vizuális 

kifejezés eszközeinek használata. Vizuális esztétikai jellegű 

értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre 

juttatása az alkotó feladatokban.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak 

árnyalt megkülönböztetése. Különböző ábrázolási rendszerek, 

színkontrasztok, felületi hatások felismerése, kifejező szerepük 

értékelése műalkotások tematikus elemzésén keresztül. A megfigyelt 

jelenségek, műalkotások formai és színviszonyainak értelmezése 

vizuális és verbális módszerekkel. A legjelentősebb 

művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok legjellemzőbb 

műalkotásainak és szimbolikus tárgyainak azonosítása. Önálló 

vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások 

megfigyelése alapján, művészettörténeti korszakok, 

stílusirányzatok (különösen a 20. század irányzatai) 

stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, művek 

tematikus csoportosítása (pl. műfaj, formarend, 

technika, kifejezőeszköz, tériség, mű célja: pl. mágia, 

megörökítés, provokálás, tanítás) szerint. 

 Személyes véleményt kifejező elemző jellegű vizuális 

megjelenítés adott témában (pl. felnőtté válás, 

tolerancia, szorongás) a kortárs irányzatok példáinak 

felhasználásával (pl. fotóalapú, kinetikus, installációs, 

environment, performansz/eseményművészet). 

 Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. 

műalkotások, fotók, filmek, élmények, álmok, közösségi 

alkalmak) önálló elemzése a vizuális közlés köznapi és 

művészi formáinak megkülönböztetésével, illetve az 

elemzés eredményének, a következtetéseknek a 

bemutatása szöveggel és képekkel (pl. szöveg és 

illusztráció kapcsolatok létrehozása a szemléltetés 

érdekében). 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

Időmeghatározás. 

Művészeti korstílusok és 

irányzatok kötődése a 

társadalmi, kulturális 

háttérhez. Társadalmi 

témák vizuális 

megjelenítése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

a művészeti ágak 

mellérendelt viszonyainak 

megtapasztalása. 

Könyvtárhasználat. 

 

Ének-zene: 

művészettörténeti és 

zenetörténeti 

összefüggések. 

 

Informatika: 

Internetes portálok 

használata. Digitális 

prezentációk készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, vetület, képsík, 

axonometria, egy iránypontos perspektíva, képzőművészeti műfaj, 

plaszticitás, arányrendszer, kompozíció, képkivágás, síkbeli és téri 

helyzetviszonylat, takarás, felület, forma, faktúra, textúra, szín, tónus, 

irány, térbeliség, formatömeg, főszín, mellékszín, kevert szín, 

színkontraszt, tónus, szín-, vonal-, formaritmus, stíluskorszak, 

stílusirányzat, intermediális kifejezés/műfaj, kortárs művészet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi közlés 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli folyamatok, 

változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző mozgások vizuális 

rögzítése. Hang és kép együttes alkalmazása. Tervvázlatok készítése. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Mozgások megfigyelése, megjelenítése. Időbeni folyamatok 

értelmezhető megjelenítése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A mozgóképi nyelv alapjainak, működésének 

értelmezése, majd kreatív alkalmazása összetettebb 

feladat kapcsán (pl. story-board, kamerába vágott 

videoanyag készítése megadott fogalomból vagy 

fotográfiákból kiindulva), mely a médium sajátos 

(nyelvi) működésének felismerését célozza meg. 

Dráma és tánc: 

cselekmény, jelenet, 

feszültség, konfliktus, 

fordulópont; díszlet, jelmez, 

kellék, fény- és 

hanghatások. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

elbeszélő, cselekmény, 

epizód, helyszín, szereplő, 

leírás, párbeszéd, jellemzés; 

szerkezet, a cselekményt 

alkotó elemek, fordulatok, 

jelenet, konfliktus, 

feszültség, tetőpont, 

fordulópont. 

 

Informatika: Egyszerű 

animációk. A hagyományos 

médiumok modern 

megjelenési formái. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

képkivágás, nézet (gépállás, gépmozgás), beállítás, jelenet, expozíció, 

lezárás, konfliktus, fordulat, elbeszélő-szerkezeti alapséma, story-board. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Montázs 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli folyamatok, 

változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző mozgások vizuális 

rögzítése. Hang és kép együttes alkalmazása. Tervvázlatok készítése. 

Reflektálás filmes élményekre. Szabad asszociáció. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Időbeni folyamatok értelmezhető megjelenítése. A vizuális 

kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Térben és időben egymástól távol eső elemek, részletek, 

motívumok egységes egésszé szervezése új 

információközlés, alkotás létrehozása, különféle 

technikával megvalósított konkrét feladatmegoldás (pl. 

fotókollázs, vagy „montázs-film” meglévő, „talált” 

mozgóképi részletek „összeszerelésével”) érdekében. 

 A mozgóképi (tér-idő) szerkesztés jelentőségének, a 

montázs néhány alaptípusának felismerése, 

összehasonlítása konkrét rövidfilmek, illetve 

játékfilmrészletek (pl. Gaál István: Pályamunkások, 

Rodriguez: Desperado, Lang: M – Egy város keresi a 

gyilkost) elemzése, összehasonlítása kapcsán. 

Dráma és tánc: ellentét és 

párhuzam, a 

feszültségteremtés eszközei. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

a kompozíció meghatározó 

elemei; különböző 

nézőpontú elbeszélés; 

cselekmény, epizód, 

helyszín, szereplő, leírás, 

párbeszéd, jellemzés; 

szerkezet, a cselekményt 

alkotó elemek; ismétlés, 

fokozás, párhuzam, ellentét; 

metaforikus jelentés; 

allegória, szimbólum; 

szórakoztató irodalom, 

filmes feldolgozások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Montázs és gondolkodás, montázselv, tér-idő szervezés, (mozgóképi 

szerkesztés/montázs), leíró és szubjektív kép/nézőpont; lineáris-

cselekményábrázoló és párhuzamos montázs. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális kommunikációs formák 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 
Fényképek, újságképek, reklámképek csoportosítása adott 

szempontok alapján, olvasása, értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi 

különbségek felismerése és megfogalmazása kreatív 

Magyar nyelv és irodalom: 

Nyelvi és nem nyelvi kódok, 
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gyakorlatok tanulságaiból levonva (pl. képek szóbeli 

leírásával, „közvetítésével” történő rekonstruálással). 

 A vizuális kommunikáció különböző formáinak 

csoportosítása, összehasonlítása a különféle vizuális 

kifejező eszközök, médiumok tudatosítása érdekében. 

mindennapi közlési 

helyzetek, meggyőző 

kommunikáció. A nyomtatott 

és az elektronikus szövegek 

jellemzői. Gyakori 

szövegtípusok. Ábrák, képek, 

illusztrációk kapcsolata a 

szöveggel. 

Információhordozók 

természete, kommunikációs 

funkcióival és kultúrájával. 

 

Informatika: Multimédiás 

dokumentumok elemei. Az 

információs technológián 

alapuló kommunikációs 

formák. Kommunikációs 

médiumok és szerepük. A 

hagyományos médiumok 

modern megjelenési formái. 

 

Matematika: Osztályozás. 

Rendszeralkotás - elemek 

elrendezése; rendszerezést 

segítő eszközök (pl. 

táblázatok). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A kép „működése”, állókép és mozgókép különbözősége, közvetlen és 

közvetett kommunikáció, tömegkommunikáció, távközlés, televízió, 

internet, gesztusnyelv,  képes forgatókönyv,  mozgókép, (techno)médium. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra –  

A média kifejezőeszközei 

Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép kettős 

természete 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 
A reprodukálás, a technikai úton rögzített kép/hang és az ábrázolás 

fogalmának ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 

komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló 

és kritikus attitűd kialakítása, a mozgóképi írás-olvasás tudás 

fejlesztése. Alapszintű mozgóképnyelvi tájékozottság megszerzése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A mozgóképi közlés kettős természetének, azaz egyszerre 

ábrázoló és reprodukáló alaptulajdonságának megtapasztalása 

és tudatosítása (pl. mobiltelefonnal rögzített képek vagy 

híradórészletek tanulmányozása alapján). A dokumentum és a 

fikció fogalmának magyarázata konkrét példákon keresztül 

(pl. Bunuel: Föld kenyér nélkül, Tarr Béla: Hotel Magnezit).  

Magyar nyelv és 

irodalom; ének-zene; 

dráma és tánc; vizuális 

kultúra: az elbeszélő, 

előadó kifejezési 

szándékának szubjektív 

nézőpontja. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dokumentum, fikció, reprodukció, ábrázolás, kettős természet, valóság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

A montázs szerepe és alapformái a mozgóképi 

ábrázolásban 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 

A dolgok elmondásának, megjelenítésének szükségszerű módja, a 

kihagyás, tér- és időváltások alkalmazása, az ehhez kapcsolódó 

konvenciók elfogadása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 

komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és 

kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás fejlesztése. A 

médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 

megszerzése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A filmkép jelenidejűségének megtapasztalása, 

felismerése és a montázs alapfunkcióinak azonosítása 

a mozgóképi ábrázolásban (pl. a cselekmény 

folyamatosságának és ritmusának megteremtése, a 

mozgóképi szöveg jellemző terének és idejének 

létrehozása, jelentésalkotás) kreatív gyakorlatok 

kapcsán (pl. egyszerű történés vagy történet tervezése 

és felvétele „kamerába vágott” technikával), az 

alpvető montázstípusok és megoldások kipróbálása 

érdekében (pl. lineáris, párhuzamos montázs, 

flashback, flash forward). 

  Művészeti példák (pl. képzőművészet, fotó, irodalom, 

zene) összevetésével a montázshatás általánosabb, 

Informatika: Digitális képek 

jellemzőinek megismerése, 

minőségének javítása. 

Képszerkesztő program 

használata. Műveletek 

képekkel: képszerkesztés, -

vágás. Montázs készítése. 

Digitális hangformátumok. 

Az egyes formátumok közötti 

átalakítás elvégzése. Hang 

vágása egy hangszerkesztő 

program segítségével. 
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emberi gondolkodást és kifejezést jellemző értelmének 

tanulmányozása. 

Magyar nyelv és irodalom; 

ének-zene; dráma és tánc: 

időbeli és térbeli változások 

kifejezései különböző 

eszközökkel. 

Könyvtárhasználat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Montázs, szerkesztés, idő, tér, folyamatosság, ritmus, flashback. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

Közvetlen környezet vizuális megfigyelése alapján tapasztalatok 

megfogalmazása. Azonosságok és különbségek célirányos 

megfogalmazása a megfigyelés és elemzés során. Egyszerű téri 

helyzetek értelmezése vizuálisan és szövegben. Tárgyakkal, 

épületekkel kapcsolatos információk gyűjtése. Egyszerű tárgykészítő 

technikák alkalmazása. Tervvázlatok készítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelések alapján a vizuális közlések érdekében különböző rajzi 

technikák alkalmazása. Tárgykészítő, kézműves technikák megfelelő 

alkalmazása. Tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése 

különböző szempontok alapján. Elemzési szempontok megfelelő 

érvényesítése. A választás lehetőségének mérlegelése a 

feladatmegoldás során felmerülő ötletek között.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

  Tárgytervezés (pl. öltözék kiegészítő, csomagolás), 

tárgyalkotás (pl. saját amulett, egyszerű repülő eszköz) 

a vizuális felmérésből, megismerésből származó 

elemző tapasztalatok (pl. rajzos felmérés) alapján, a 

gazdaságos anyaghasználat érvényesítésével. 

  Mintatervezés megadott cél érdekében (pl. pólóra a 

toleranciáért, falfestmény az iskola ebédlőjébe). 

  Épületek, tárgyak átalakítása, áttervezése 

meghatározott célok (pl. védelem, álcázás) vagy más 

funkció betöltése (pl. használati tárgyból személyes 

tárgy) érdekében. Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás 

segítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, vetületi 

ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, környezet) 

megjelenítése szabadkézi rajzban, illetve az önálló 

Matematika: Síkbeli és 

térbeli alakzatok. Vetületi 

ábrázolás. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Szükségletek és 

igények elemzése, 

tevékenységhez szükséges 

információk kiválasztása, 

tervezés szerepe, jelentősége, 

műveleti sorrend betartása, 

eszközhasználat. 

Lakókörnyezet-életmód. 
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tervezési, tárgyalkotó folyamat dokumentálása az 

ötlettől a kivitelezésig. 

 A környezettudatos élet lehetőségeinek összegyűjtése a 

közvetlen környezetben. 

Tárgyak, szerkezetek, 

rendeltetés. 

 

Biológia-egészségtan: 

Minőségi tulajdonságok 

megkülönböztetése. 

Környezet fogalmának 

értelmezése. Helyi természet- 

és környezetvédelmi 

problémák felismerése. 

Környezettudatos magatartás, 

fenntarthatóság. 

 

Földrajz: védett hazai és 

nemzetközi természeti 

értékek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tervezési folyamat, felmérés, funkció, gazdaságos anyaghasználat, 

alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás, műszaki jellegű ábrázolás, 

vonalfajta, környezettudatos magatartás, környezetvédelem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített környezet története 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Tárgyak, épületek vizuális megfigyelése adott szempontok alapján. 

Azonosságok és különbségek célirányos megfogalmazása a 

megfigyelés és elemzés során. Tárgyakkal, épületekkel kapcsolatos 

információk gyűjtése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Épített, tervezett környezet értelmezése különböző módon. Különböző 

korú és típusú tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése 

különböző szempontok alapján. Az építészet térszervező és 

tömegalakítást szolgáló eszközeinek megértése. Elemzési szempontok 

megfelelő érvényesítése.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

  Tárgyak, épületek összehasonlító elemzése a történeti 

változást vagy a földrajzi elhelyezkedést jól szemléltető 

szempontok szerint (pl. anyaghasználat, funkció). 

– Az építészet történetében megjelenő alapvető 

térszervezést és tömegalakítást (pl. alaprajztípusok, 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

épületek, használati és 

dísztárgyak megfigyelése. 
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alátámasztó elemek, térlefedések) szolgáló építészeti 

megjelenések összegzése a fontosabb építészettörténeti 

példák alapján. 

 Legalább egy, közvetlen tapasztalatok útján megismerhető 

néprajzi tájegység (pl. Tiszántúl – pl. Jászság, Bodrogköz) 

tárgykultúrájának (pl. épület, öltözék, használati tárgy) 

elemző vizsgálata és legfontosabb jegyei alapján 

megkülönböztetése más tárgycsoportoktól. 

Hon- és népismeret: 

Néprajzi tájegységek, 

nemzetiségek. 

Hagyományos paraszti 

tárgykultúra. 

 

Földrajz: A természeti 

környezet és a kultúra 

összefüggései. 

Magyarország és a Kárpát-

medence földrajza, 

kulturális régió. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: lakókörnyezet és 

életmód; tárgyak, 

szerkezetek, rendeltetése. 

 

Ének-zene: népdalok, 

hangszeres népzene. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Építészeti elem, közösségi és személyes tér, alaprajztípus, osztatlan és 

osztott (vagy egyszerű és bővített) tér, fő-, oldal-, kereszthajó, apszis, 

dongaboltozat, keresztboltozat, oszloprend, masztaba, piramis, 

akropolisz, amfiteátrum, bazilika, palota, kúria, használati tárgy, 

dísztárgy, rituális tárgy, viselet, népi kultúra, néprajzi tájegység, 

kézművesség, ipari formatervezés, organikus építészet. 

 

Műalkotások, szemléltetés 

19–20. század fordulójának irányzatai (pl. A. Gaudi, A. Rodin, G. Klimt, Rippl-Rónai József, 

Csontváry Kosztka Tivadar), 20. századi és kortárs irányzatok példái (pl. W. Gropius, F. L. 

Wright, Le Corbusier, Makovecz Imre, H. Moore, H. Matisse, P. Picasso, M. Duchamp, M. 

Chagall, S. Dali, Kassák Lajos, J. Pollock, A. Warhol, V. Vasarely, Erdély Miklós). 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén 

Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása. 

A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása 

az alkotótevékenység során adott célok kifejezése érdekében. 

Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata kölönböző célok 

érdekében.  
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Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy 

közlő szándéknak megjelelő értelmezése, és következtetések 

megfogalmazása. 

Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges 

megjelenések egyszerű értelmezése. 

Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb 

következtetések megfogalmazása. 

Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, 

síkbeli-térbeli) tudatos használata az alkotótevékenység során. 

A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs 

eszközök és formák rendszerezőbb feldolgozása kapcsán. 

A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online   kommunikáció 

szövegszervező alapeszközeinek felismerése. 

Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való 

viszony, alkotói szándék és nézői elvárás karaktere szerint. 

Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése. 

A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok 

megkülönböztetése és a meghatározó alkotók műveinek felismerése. 

Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, 

összehasonlítása. 

A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések 

megfogalmazása. 

Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 
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INFORMATIKA 
 

Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs 

társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást nyújt a tanulóknak, 

melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, -feldolgozó és alkotó tevékenység során alkalmazni 

tudnak. Ennek érdekében fontos a rendelkezésre álló informatikai és információs eszközök és szolgáltatások 

megismerése, működésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások kiválasztása, és 

célszerű, értő módon való kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása.  

Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a társadalom 

működésének szinte minden területét átszövik, ezért az informatika tantárgyban szereplő fejlesztési területek 

számos területen kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek fejlesztési feladataihoz. Az 

informatika tantárgy keretében megoldandó feladatok témájának kiválasztásakor, tartalmainak meghatározásakor 

fokozott figyelmet kell fordítani a kiemelt nevelési célok, a kulcskompetenciák és az életszerű, releváns 

információk megjelenítésére. 

Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse az érdeklődést a 

tanulás iránt és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló informatikai eszközök segítségével 

hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika tanulása hozzásegíti a tanulót, hogy önszabályozó 

módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek érdekében ismerje fel a tanulási folyamatban a problémamegoldás 

fontosságát, az információkeresés és az eszközhasználat szerepét, legyen képes megszervezni tanulási 

környezetét, melyben fontos szerepet játszanak az informatikai eszközök, az információforrások és az online 

lehetőségek. 

Az informatika tantárgy segíti a tanulót abban, hogy az internet által nyújtott lehetőségek 

kihasználásával aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok alakításában, ügyeljen a biztonságos 

eszközhasználatra, fejlessze kritikus szemléletét, érthető módon és formában tegye fel a témával kapcsolatos 

kérdéseit, törekedjen az építő javaslatok megfogalmazására, készüljön fel a változásokra. Az informatika 

tantárgy kiemelt célja a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű 

alkalmazása, az információ szerzése, értelmezése, felhasználása, az elektronikus kommunikációban való aktív 

részvétel.  

Az informatikaórákon elsajátított alapok lehetővé teszik azt, hogy a tanuló a más tantárgyak tanulása 

során készített feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza. Az informatika tantárgy feladata a 

formális úton szerzett tudás rendszerezése és továbbfejlesztése, a nem formális módon szerzett tudás integrálása, 

a felmerülő problémák értelmezése és megoldása. Az egyéni, a csoportos, a tanórai és a tanórán kívüli tanulás 

fontos színtere és eszköze az iskola informatikai bázisa és könyvtára, melyek használatához az informatika 

tantárgy nyújtja az alapokat. 

Az informatika műveltségterület fejlesztési céljai – a tanulók váljanak a digitális világ 

aktív polgárává –, illetve  a Nemzeti alaptanterv fejlesztési céljai, valamint az ott leírt digitális 

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek 

tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek szervesen, összehangolt módon kapcsolódnak 

az informatikához. Az informatika műveltségterület egyes elemeinek elsajátíttatása, a 

készségek fejlesztése, az informatikai tudás alkalmazása tehát valamennyi műveltségterület 

feladata. A digitális kompetencia fejlődését segíthetik például a szaktanárok közötti 

együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel 

a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. 
Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek 

szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes műveltségterületek a fejlesztési feladatok megvalósítása során 

építenek az informatika tantárgy keretében megalapozott tudásra és az informatikai eszközök használatára. 

Mindennapi életünk során az intelligens informatikai rendszerek sokaságát használjuk. Az informatikai 

eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető működését biztosító 

hardverrészek kerülnek bemutatásra, a tanulók megismerik az adattárolást, a digitalizálást, az interaktivitást 

segítő eszközöket és a legfontosabb hardverelemek működését.  

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik 

tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, ezért a fejlesztési feladatok meghatározása során elsősorban 

az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó felhasználásra 

kerül a hangsúly. 

Az alkalmazói ismeretek témakör fejlesztése során a társadalmi élet számára hasznos informatikai 

műveletek megismerésére, megértésére és használatára, például állományok kezelésére, különböző alkalmazások 

használatára, és a programok üzeneteinek értelmezésére kerül sor. A számítógép működése közben lejátszódó 

algoritmusok megfigyelésével, megértésével, az eljárások tudatos, értő alkalmazásával javítható a számítógép 
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használatával szembeni attitűd, fejleszthető a munka hatékonysága. A számítógép működtetése érdekében a 

tanulóknak magabiztosan kell használniuk az operációs rendszert, amelyen keresztül kommunikálnak a 

számítógéppel.  

Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak megfelelő eszközök kiválasztása, a 

szövegszerkesztéssel, kép- és videoszerkesztéssel, multimédia-fejlesztéssel, prezentációkészítéssel, 

táblázatkezeléssel, adatbázis-kezeléssel kapcsolatos problémák megoldása közben az alkalmazott programok 

értő felhasználása, az alkalmazható eljárások megismerése, a használat közben felmerülő problémák megoldása. 

Az alkalmazói ismeretek fejlesztése többféle program használatát igényli, amelyek együttesen támogatják a 

kreativitást és az innovációt. 

A 21. század kihívásai közé tartozik az, hogy az emberek az életük során megvalósított tevékenységeket 

tudatosan és körültekintően tervezzék meg. A problémamegoldás életünk szerves részét alkotja, az életszerű, 

probléma alapú feladatok sikeres alkalmazása befolyásolja az életminőséget. Ennek szükséges előfeltétele az 

algoritmizálási készségek formális keretek közötti fejlesztése, amelyre a problémamegoldás informatikai 

eszközökkel és módszerekkel témakörben kerül sor. Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős 

tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. A 

problémamegoldás az élet minden területén jelen lévő alaptevékenység, melynek sajátosságait a tanulókkal 

egyrészt a problémamegoldás elméletének, lépéseinek, eszközeinek, módszereinek, általános szempontjainak 

elsajátításával, másrészt a problémamegoldás általános elveinek más műveltségi területeken való gyakorlati 

alkalmazásával érdemes megismertetni.  

A problémamegoldás egyes részfolyamatai, például az információ szerzése, tárolása, feldolgozása 

önálló problémaként jelenhetnek meg. A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel rész 

elsajátítása során a tanuló megismerkedik az algoritmizálás elméleti módszereivel, a szekvenciális és 

vezérléselvű programok alapvető funkcióival, majd az elméleti megalapozást követően a gyakorlatban 

készítenek és tesztelnek számítógépes programokat. 

Az elkészített programok segítségével más műveltségi területek problémái tanulmányozhatók, illetve 

különböző jelenségek szimulálhatók. A problémamegoldási ismeretek tanítása a mások által készített programok 

algoritmusainak értelmezését, az alkalmazói képesség kialakítását és a kritikus szemléletet is támogatja.  

Az infokommunikáció térnyerésével a 21. század a hagyományos információforrások mellett központba 

állítja az elektronikus információforrások használatát, előtérbe helyezi az interneten zajló kommunikációt, 

megköveteli a hálózati és multimédiás informatikai eszközök hatékony felhasználását.  

Hangsúlyossá válik a különböző formákban megjelenő információk (szövegek, képek, hangok, egyéb 

multimédiás elemek) felismerése, kezelése, értékelése és felhasználása. Az ismeretek bővítéséhez, 

kiegészítéséhez a könyvtár, valamint az internet korosztálynak megfelelő alapszolgáltatásainak, az intelligens és 

interaktív hálózati technológiáknak az önálló használata szükséges. Az alkalmazáshoz nélkülözhetetlen a 

szükséges információk online adatbázisokban való keresése, a találatok és a programok által szolgáltatott 

válaszok értelmezése, az adatok közötti összefüggések felismerése és vizsgálata tanári segítséggel. A túlzott 

vagy helytelen informatikai eszközhasználat veszélyeket rejthet, melyekre érdemes felhívni a figyelmet, hasznos 

lehet megismerni azokat a módszereket, amelyekkel a veszélyek elkerülhetők. 

Az infokommunikáció témakörén belül kerül sor az interneten zajló kommunikációs formák és 

rendszerek bemutatására, megismerésére és összekapcsolására. A kommunikációs folyamat magában foglalja az 

információk fogadását, küldését, továbbítását, tárolását, rendszerezését, a netikett betartását, a kommunikációt 

akadályozó tényezők felismerését. A csoportokon belül zajló kommunikáció számtalan lehetőséget rejt a tanulási 

folyamatok számára, ennek érdekében a tanulóknak tájékozottságot kell szerezniük a közösségi oldalak 

használatáról, azok előnyeiről és veszélyeiről, meg kell ismerniük a használatra vonatkozó elvárásokat, 

szabályokat. 

A médiainformatika témakör tartalmazza az elektronikus, internetes médiumok elérését, használatát, 

információk kinyerését, felhasználását. A források használata magában foglalja az egyes információhordozók 

tanulásban való alkalmazását, valamint hitelességük, objektivitásuk vizsgálatát, tartalmuk értékelését is. 

Az információs társadalom témakörben elsajátított ismeretek, fejlesztett készségek és képességek 

hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben etikusan és biztonsággal kezelje az adatokat, megfelelően 

használja a rendelkezésére álló informatikai eszközöket. Az aktív állampolgárság érdekében kerül sor az 

elektronikus szolgáltatások megismerésére, az egyes szolgáltatástípusok céljainak azonosítására, jellemzésére, az 

igényeknek megfelelő szolgáltatások kiválasztására. A tanulók a szabályok betartásával igénybe veszik a 

számukra hasznos elektronikus szolgáltatásokat. Az informatikai rendszerek használata közben számtalan 

biztonsági, etikai probléma merül fel, melyek tájékozottság és tapasztalat birtokában megfelelő módon 

kezelhetők, ezért lehetőséget kell nyújtani a tapasztalatszerzés többféle módjára, pl. a médiában szereplő 

események különböző szempontok szerinti értelmezésére, a társakkal történt esetek megbeszélésére, a lehetséges 

megoldási alternatívák kifejtésére. 

A könyvtárhasználat oktatásának célja a tanulók felkészítése az információszerzés kibővülő 

lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban az információk elérésével, kritikus 
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szelekciójával, feldolgozásával és a folyamat értékelésével. A könyvtár forrásközpontként való használata az 

önműveléshez szükséges attitűdök, képességek és az egész életen át tartó önálló tanulás fejlesztésének az alapja. 

A fenti cél az iskolai és fokozatosan a más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismerésével, 

valamint a velük végzett tevékenységek gyakorlásával, tudatos, magabiztos használói magatartás, tájékozódás és 

a könyvtárhasználat igényének kialakításával érhető el. 

Az információkeresés területén kiemelt cél, hogy a képzési szakasz végére a tanuló tudatosan és 

komplexen gondolkodjon a folyamatról és tervezze azt. Ehhez elengedhetetlen, hogy ismerje a 

dokumentumtípusok és segédkönyvek típusait, jellemzőit és azok információs értékének megállapításának 

szempontjait. Ezen tudásának fokozatos, folyamatos és gyakorlatközpontú fejlesztése segíti őt a feladatokhoz 

szükséges kritikus és válogató forráskiválasztáshoz és információgyűjtéshez. Tudatosítani szükséges a 

tanulókban a könyvtári információszerzéshez, -feldolgozáshoz és -felhasználáshoz is kapcsolódóan az etikai 

szabályokat, jogi vonatkozásokat. 

A könyvtári informatika témakör oktatása során a tanuló a könyvtárak és a könyvtári források 

használatának alapjaival ismerkedik meg, majd a többi tantárgy keretében megvalósuló, erre a tudására épülő 

gyakorlati feladatok során szerez tapasztalatokat az egyes műveltségterületeken és rendszerezi, mélyíti tudását. 

Mindezek során egyszerre vannak jelen a könyvtárak által nyújtott hagyományos szolgáltatások és a korszerű 

társadalmi igényeket kiszolgáló modern technikai lehetőségek. 

Az informatikai eszközök használata a számítógépteremben lévő szabályok betartatásával és az 

egészséges számítógépes munkakörnyezet kialakításával építő módon hat az erkölcsi gondolkodásra, a testi és 

lelki egészségre. 

Az informatikai eszközök használata során, a megismert hardverelemek bővülésével a digitális és a 

természettudományos kompetencia is fejlődik. A papír nélküli nyomtatási lehetőségek megismerése, az analóg 

információk digitalizálása erősíti a környezettudatosságot, felkészíti a tanulókat a fenntarthatóság 

megteremtéséből adódó feladatokra. 

A biztonságos adattárolás megismerésével, az egyéni felelősségvállalás és az illetéktelen adathozzáférés 

megismertetésével fejleszthető az erkölcsi gondolkodás. A digitális eszközök használatával fejlődnek a diákok 

technikai készségei. 

Az alkalmazói ismeretek során a tanulók dokumentumokat szerkesztenek, amely 

fejleszti az anyanyelvi kommunikációt, a digitális kompetenciát, az esztétikai érzéket és az 

önálló tanulást. A személyes dokumentumok készítése fejleszti az önismeretet, segíti a 

pályaorientációt. A multimédiás dokumentumok készítése támogatja a médiatudatosságra 

nevelést. A táblázatok kezelésére alkalmas programokkal végzett műveletek során nyert 

információk támogatják a felhasználót az önálló döntésben, segítik a matematikai, a digitális, a 

kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciák fejlesztését és a hatékony, önálló tanulást. 
A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör hozzájárul az önismereti és a 

társas kapcsolati kultúra fejlesztéséhez. A problémamegoldás során a tanulók megtapasztalják, hogy egy 

nagyobb probléma akkor oldható meg hatékonyan, ha azt kisebb részekre bontják és a feladat megoldása közben 

csoportban dolgoznak együtt. A csoportmunka szervezése hozzájárul az önismeret fejlesztéséhez valamint a 

társak megértéséhez, elfogadásához. 

Az angol nyelvű utasításkészletet tartalmazó programozási nyelvek használata segíti az idegen nyelvi 

kommunikáció fejlesztését. A programozással foglalkozó diák a program használatát bemutató dokumentumok, 

illetve hibaüzenetek értelmezése során rákényszerül az angol nyelvű szövegek olvasására és azok megértésére. A 

feladathoz tartozó problémák programozására angol nyelvű minták, megoldási javaslatok, források találhatók az 

interneten, emellett angol nyelvű fórumokon is tanácsot lehet kérni. A fellelhető tudásanyag áttanulmányozása, 

illetve a fórumokon való levelezés során jelentősen mélyül a tanulók angol nyelvű tudása, fejlődik 

kommunikációs képességük. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör támogatja a matematikai 

kompetencia fejlesztését, mert a matematikai problémák algoritmizálása és az algoritmus programmal történő 

megvalósítása során a tanuló használja a diszkussziót, a folyamat során hangsúlyossá válik a logikus 

gondolkodás. Az algoritmizálás során a matematika órákon megismert képletek alkalmazására, átalakítására 

kerül sor. Az alkotás során igénnyé válik a felhasználóbarát program írása, a szakkifejezések megfelelő 

használata, a matematikai készségek rugalmas alkalmazása. A programírás végén a tanulók teszteléssel 

ellenőrzik munkájukat, felismerik a programhasználathoz szükséges felhasználói dokumentumok fontosságát. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör összekapcsolódhat a 

természettudományos és technikai kompetenciafejlesztéssel, mert a természettudományos problémák 

megoldásának algoritmizálása és programmá történő kódolása során a tanuló megismeri a tudományos 

ismeretszerzés módszereit, felismeri az összefüggések matematikai képletekkel való felírásának jelentőségét. A 

tantárgyi integráció során alkalmazott oktatóprogramok, tantárgyi szimulációk tanulmányozása erősíti a tanuló 
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megfigyelő képességét. A méréseknél és azok kiértékelésénél az eszközök kezelése veszéllyel járhat, emiatt 

kötelező jelleggel érvényt kell szerezni a balesetmentes viselkedési formáknak. 

Az infokommunikáció témakör során szerzett tapasztalatok támogatják a médiatudatosságra nevelést. A 

hagyományos média mellett az elektronikus média mindennapjaink nélkülözhetetlen részévé vált. Az 

információszerzés, a tanulás, a szórakozás és a kapcsolattartás sem képzelhető el digitális média nélkül. Az 

informatika tantárgy kiemelt célja, hogy a tanuló az információs társadalom aktív és kritikusan gondolkodó 

részvevője legyen. A médiatudatos oktatás célja, hogy a tanuló az elképesztő mennyiségű információból legyen 

képes kiválasztani a hiteles információt. Fontos, hogy a diákok meg tudják különböztetni a valóságot és a 

virtuális világot. A multimédia jelentős szerepet játszik társadalmunk megismerésében, ezért a média 

működésének megismerése nélkülözhetetlen az információk kritikus értelmezéséhez, ennek érdekében kerül sor 

a médiatudatos, kritikus gondolkodás ösztönzésére, az etikus viselkedés betartására. A média egyes elemei a 

manipuláció eszközei is lehetnek, a tudatos befolyásolás jelei jól azonosíthatók. A helyes médiahasználatra való 

felkészítéssel, a helyes viselkedésminták megfigyelésével megelőzhető a káros függőség kialakulása. Az 

eszközhasználat során ügyelni kell az önálló döntéshozatalon alapuló mértéktartásra. Fontos azoknak a 

helyzeteknek a felismerése, melyekben elkerülhetetlen a segítségkérés. 

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók olyan normákat, értékeket ismernek 

meg, melyek hozzájárulnak az erkölcsi neveléshez és ezen keresztül a családi életre neveléshez. Az elektronikus 

szolgáltatások igénybevétele egyéni felelősségvállalással jár, amely támogatja a társadalmi folyamatok 

megismerését. Az online tevékenységek végzésekor lehetőség nyílik a társas kapcsolatok ápolására, a szociális 

kompetencia fejlesztésére, a folyamatokban való aktív és kritikus részvétellel fejlődik az önismeret, és a 

szövegértő, -feldolgozó képesség. 

Az informatikai eszközhasználat készségszintű elsajátítása támogatja a tanulás eredményességét, 

hozzájárul az élményszerű, korszerű eszközökkel támogatott tanulás megvalósításához, lehetőséget nyújt a 

folyamatos és hatékony önképzéshez.  

Az informatikai eszközök használata során cél, hogy a felhasználók törődjenek a testi és lelki 

egészségükkel, munkájukat egészséges munkakörnyezetben végezzék. A jövőorientált gondolkodás kialakítása 

érdekében érdemes megismerni az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásait, a környezetet kímélő 

energiatakarékos üzemmódokat. A társadalmi tevékenységek hatással vannak a környezetre, a környezet 

megóvása érdekében a környezettudatos életmód kialakítására és az ezzel kapcsolatos információk keresésére is 

hangsúlyt kell fektetni. 

Az online rendszerek megismerésével lehetővé válik a valós és virtuális kapcsolatok közötti 

különbségek azonosítása. A világhálóról származó tartalmak különböző hitelességűek, ezért eleinte csak a 

biztonságos információforrások használata javasolt, a későbbi évfolyamokon a tanulók tanulmányi 

feladataiknak, érdeklődésüknek megfelelően, körültekintően bővíthetik az alkalmazott források és felhasználások 

körét. 

A könyvtárhasználati tudás a kiemelt fejlesztési területek mindegyikében elengedhetetlen, mivel 

minden téma megismerése hatékony és kritikai szemléletet igényel. Ezen belül is kiemelkedik a nemzeti 

műveltség, értékek és az egyetemes kultúra megismertetése, hiszen ezek alapvető eszközei az 

információforrások. A demokráciára nevelés és az állampolgári kompetencia fejlesztésének fontos része az 

információhoz való jog tudatosítása és a megszerzéséhez, megértéséhez, a társadalom érdekében való aktív 

felhasználásához szükséges tudás fejlesztése. Az információ feldolgozása sok erkölcsi kérdés megvitatását teszi 

szükségessé, melyekkel a tanulók társas kapcsolati kultúrája fejleszthető. 

A könyvtári informatika keretén belül kerül sor annak a megtanítására, hogy hogyan használhatók a 

könyvtári és más információforrások a tanulás során. A forrás- és könyvtárhasználat tanulása segít az 

információkeresés és a tanulás folyamatának megértésében, a tanulási stratégia fejlesztésében. A témakör a 

gyakorlatközpontúságból adódó folyamatos tevékenykedtetéssel és az együttműködést igénylő csoportmunkával 

járul hozzá a differenciáláshoz. Mind az anyanyelvi, mind a digitális kulcskompetenciák fejlesztése területén 

kiemelt jelentősége van az információs problémamegoldás folyamatának, valamint ezek bemutatásának. A 

könyvtárhasználat tanítása során cél, hogy a tanulók a nyomtatott és a digitális eszközök segítségével önállóan és 

tudatosan használjanak könyvtárakat, anyanyelvi és idegen nyelvű információforrásokat. 

 

A tanulók értékelésének módszerei 

 szóbeli felelet: az előző tanórákon tanultak számonkérése, osztályzattal történő 

értékelése 

 írásbeli felelet: írásbeli feladatok osztályzattal történő értékelése 

 témazáró dolgozat: egy-egy tanulási egység végén írásbeli dolgozat, melynek értéke 

súlyozottan számít a félévi illetve év végi érdemjegyben 
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 gyakorlati tevékenység értékelése: számítógépen megoldott feladatok osztályzattal 

történő értékelése, lehet írásbeli felelet, vagy egész tanegységet lezáró, témazáró jellegű 

feladatsor is. 

 írásbeli, vagy számítógépen megoldott házi feladat 

 füzetvezetés 

 kiselőadások, házi dolgozatok 

 órai munka 

 csoportmunka 

 projektmunka 

 versenyeken, vetélkedőkön való részvétel 

A tantárgyi eredmények értékelése hagyományos 5 fokozatú skálán történik. 

 

Minimumkövetelmények 

5. évfolyam végén:  

 Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret.  

 A tanuló értse, hogy ugyanazt az ismeretet különféle jelekkel leírhatjuk.  

 Tudjon alapszinten kommunikálni az adott programokkal.  

 Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában.  

 Tudjon mappákat és fájlokat létrehozni, másolni, törölni.  

 Képes legyen ábrákat, rajzokat készíteni rajzoló programmal.  

6. évfolyam végén:  

 Tudjon szöveget karakter szinten formázni és egyszerű dokumentumot készíteni.  

 Tudjon használni néhány közhasznú információforrást.  

 Tudjon webhelyekre látogatni, és ott adott információt megkeresni.  

 Küldjön és fogadjon elektronikus leveleket.  

 Legyen képes egyszerű, hétköznapi algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani.  

 Tudjon eligazodni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában. Tudjon irányítással 

információt keresni a segédkönyvekben és helyi adatbázisban. Legyen képes 

megkülönböztetni a főbb könyvtári médiumokat.  

7. évfolyam végén:  

 A tanuló legyen képes a számítógép legfontosabb perifériáit kezelni.  

 Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában.  

 Tudja használni a számítógép karbantartásához szükséges segédprogramok egyikét, 

vagy az operációs rendszer néhány szolgáltatását.  

 Ismerje és tudja kezelni a multimédia alapelemeit (szöveg, kép, mozgókép, hang).  

 Tudjon kiselőadáshoz bemutatót készíteni. 

 Tudja használni az elektronikus levelezés alapszolgáltatásait.  

 Képes legyen egyszerű feladatokhoz (néhány utasításból álló) algoritmusokat készíteni. 

 Ismerje a könyvtártípusokat. Tudja használni az elektronikus könyvtárat. Tudjon 

információt keresni a segédkönyvekben (szótár, lexikon, enciklopédia) és az interneten.  

8. évfolyam végén:  

 A tanuló ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és jelentőségét a mai 

társadalomban.  
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 Képes legyen többféle formázást tartalmazó szöveges-rajzos-táblázatos dokumentumot 

készíteni.  

 Minta alapján tudjon dokumentumot készíteni.  

 Tudjon adatokat táblázatos formában és diagramon megjeleníteni. 

 

 

5. évfolyam (36 óra) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Ismert alkalmazások futtatása számítógépen. 

Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adott informatikai környezet tudatos használata. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásával való ismerkedés.  

A számítógéppel történő interaktív kapcsolattartáshoz legszükségesebb perifériák 

bemutatása és használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott informatikai környezet tudatos használata 

Ismerkedés a számítástechnika főbb alkalmazási területeivel. 

Egyes informatikai eszközök célszerű használata, működési elveinek bemutatása. 

Adott informatikai környezetben végzett munka szabályainak megismerése.  

Egyszerű oktatóprogramok interaktív használata. 

Természetismeret: a 

számítógépek szerepe a 

természeti folyamatok 

megismerésében; 

számítógépes modellek 

alkalmazása; mérések és 

vezérlések számítógéppel. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásának megismertetése 

Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes 

munkakörnyezet bemutatása. 

A számítógép előtt végzett munka káros hatását csökkentő szabályok 

alkalmazása, egyszerű mozgásgyakorlatok végzése. 

Természetismeret: az egyes 

életszakaszokra jellemző 

testarányok és -méretek; az 

érzékszervek védelme. A 

környezeti állapot és az 

ember egészsége közötti 

kapcsolat. 

Testnevelés és sport: az 

irodai és a számítógép előtt 

végzett munkához 

kapcsolódó gyakorlatok. 

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartáshoz legszükségesebb perifériák 

bemutatása és használata 

A számítógép és a legszükségesebb perifériák rendeltetésszerű használata. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Számítógép, periféria, billentyűzet, monitor, egér, háttértár, operációs rendszer  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

10 óra 

 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumok készítése. 

A rajzeszközök megfelelő használata. 
Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és használata. 
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A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumok készítése 

A rajzeszközök megfelelő használata 

Képszerkesztő programok alkalmazása.  

Tantárgyakhoz kapcsolódó rajzok készítése, mentése segítséggel.  

Rövid dokumentumok készítése 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegértés, szövegalkotás, 

szaknyelv használata, 

beszédkultúra, 

kommunikáció.  

 

Vizuális kultúra, dráma 
és tánc: mesék, 
gyermekirodalmi 
alkotások és azok 
animációs, filmes 
adaptációinak 
összehasonlítása, 
feldolgozása. 

Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és használata. 

Médialejátszó alkalmazása. Hangállományok lejátszása, 

hangfelvételek készítése, lejátszása.  

Ének-zene: népdalok 

meghallgatása. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet használata 

Számítógépes multimédiás oktatójátékok, alkalmazások. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adat, információ, képszerkesztő program, animáció, médialejátszó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés  

Előzetes tudás 

A környezetünkben lévő személyek és tárgyak jellemzőinek kiválasztása, rögzítése. 

Adatok csoportosítása, elemzése. 

Néhány közhasznú információforrás ismerete. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök megismerése. 

Néhány közhasznú információforrás használata. 

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben.. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök megismerése 

Az adatrögzítési módok (például: táblázat, rajz, fénykép, szöveg, hangfelvétel, 

videofelvétel) összevetése. 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök használata. 

Matematika: tárgyak, 

személyek, alakzatok, 

jelenségek, összességek 

összehasonlítása mennyiségi 

tulajdonságaik szerint; 

becslés; mennyiségek 

fogalmának alapozása; 

tárgyak tulajdonságainak 

kiemelése (analizálás); 

összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés;  

tapasztalati függvények, 

sorozatok alkotása, 

értelmezése stb.; 

matematikai modell 
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keresése változások 

leírására, rajzolt, illetve 

tárgyi jelek értelmezése 

tevékenységgel, történés 

kitalálásával, szavakban 

megfogalmazott helyzetről, 

történésről készült 

matematikai „szöveg” 

értelmezése. 

Természetismeret: az 

anyagok és testek 

érzékelhető 

tulajdonságainak 

megfigyelése, 

összehasonlítása; kísérletek 

végzése, a történés 

többszöri megfigyelése, 

adatok jegyzése, rendezése, 

ábrázolása; együttváltozó 

mennyiségek összetartozó 

adatpárjainak jegyzése. 

Néhány közhasznú információforrás használata 

Keresés, adatgyűjtés közhasznú információforrásokban. 

 

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben (SDT) 

Adatkeresés digitális tantárgyi adatbázisokban, tudástárakban (például: Sulinet 

Digitális Tudásbázis). 

Kulcsfogalmak/fog

almak 

Információ, adat, információforrás 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

Órakeret 

14 óra 

 
3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök 

kiválasztása 
 

Előzetes tudás 

Információ felismerése, kifejezése. Információforrások ismerete. Algoritmus 

ismerete, megfogalmazása. A tevékenységek műveletekre osztása önállóan vagy 

tanári segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Információ gyűjtése, feldolgozása és az információtartalom helyességéről való 

meggyőződés. A problémamegoldás lépéseinek ismerete. A megoldási folyamat 

lépéseinek ábrázolása. Az informatikai eszközök és módszerek alkalmazási 

lehetőségeinek ismerete. Csoporttevékenységben való részvétel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az információ jellemző felhasználási lehetőségeinek megismerése 

A problémamegoldáshoz szükséges információk gyűjtése, felhasználása. Például 

saját titkosírás vagy az iskola szabályrendszeréhez illeszkedő jelképrendszer 

készítése. 

Az egyes képzési területeken használt, illetve a hétköznapi életben megfigyelhető 

kommunikációs jelrendszerek alapjainak ismerete. 

Az informatikai eszközökön használt jelek, ikonok információtartalmának 

értelmezése, ismerete. 

Adatok rendszerezése, táblázatokból történő kiolvasása. 

Magyar nyelv és irodalom, 

idegen nyelvek, 

matematika, erkölcstan, 

természetismeret, ének-

zene, vizuális kultúra, 

technika, életvitel és 

gyakorlat, testnevelés és 

sport: a tantárgyak által 

használt jelölésrendszerek 

ismerete. 
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Az algoritmus informatikai fogalmának megismerése 

Informatikai eszközökkel megoldható problémák algoritmusainak megtervezése. 

A megoldás lépéseinek szöveges, rajzos megfogalmazása, értelmezése. 

Folyamatábrák készítése. 

Természetismeret, technika, 

életvitel és gyakorlat: a 

tantárgyakban tanult 

tevékenységek szöveges, 

rajzos megfogalmazása, 

algoritmizálása, 

folyamatábrák készítése. 

 

Matematika: gondolkodás, 

értelmezésmodellek (pl. 

rajzos modellek, gráfok) 

megértése. 

Algoritmus követése, 

értelmezése, készítése. 

Alkotás és kreativitás –  

rendszeralkotás (elemek 

elrendezése különféle 

szempontok szerint; 

rendszerezést segítő 

eszközök – fadiagram, 

útdiagram, táblázatok – 

használata, készítése). 

Megalkotott rendszer 

átalakítása. 

A gráf szemléletes fogalma, 

egyszerű alkalmazásai. 

Problémák megoldása önállóan, illetve irányított csoportmunkában 

Az algoritmuskészítés legfontosabb lépéseinek az ismerete: tervezés, különböző 

megoldási lehetőségek tanulmányozása, hibalehetőségek számbavétele, 

hatékonyság kérdése, döntés folyamata. 

A problémamegoldás különböző fázisaiban az informatikai eszközök és 

módszerek alkalmazási lehetőségeinek tanulmányozása. 

Magyar nyelv és irodalom, 

idegen nyelvek, 

matematika, erkölcstan, 

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek, 

természetismeret, ének-

zene, vizuális kultúra, 

technika, életvitel és 

gyakorlat, testnevelés és 

sport: a tantárgyak 

tananyagainak egyéni vagy 

csoportos feldolgozása, a 

produktum bemutatása 

multimédiás eszközökkel.  

Többféle megoldási mód 

keresése, az alternatív 

megoldások összevetése. 

A robotika alapjainak megismerése 

Algoritmusok megvalósítására alkalmas programok használata. 

A folyamatos beavatkozást, vezérlést igénylő problémák megoldási módjának 

megismerése. Például a „teknőc” utasításokkal történő irányítása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a rendszeresen 

végrehajtandó 

tevékenységek 

alaputasításainak 

kidolgozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Probléma, információ, kód, utasítás, művelet, algoritmus, hiba, hatékonyság, döntés, 

folyamatábra, vezérlés, teknőc. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás 

Egyszerű felhasználói szoftverek gyakorlott, alapszintű kezelése. Utasítások 

leírásainak használata. Alapvető matematikai műveletek és összefüggések ismerete, 

alkalmazása. Síkgeometriai ismeretek. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algoritmusok megvalósítása a számítógépen. Kész programok kipróbálása. 

Vezérlésszemléletű problémák megoldása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, 

megvalósítása számítógépen 

Fejlesztőrendszerek alaputasításainak ismerete, alkalmazása. 

Egyszerűbb feladatok megoldási algoritmusának megvalósítása Logo vagy más 

automata elvű fejlesztői rendszer segítségével. 

Egyszerű programok írása közösen. 

Matematika: modellek (pl. 

rajzos modellek, gráfok) 

értelmezése, algoritmus 

követése, értelmezése, 

készítése. 

Rendszeralkotás, elemek 

elrendezése különféle 

szempontok szerint; 

rendszerezést segítő 

eszközök – fadiagram, 

útdiagram, táblázatok – 

használata, készítése; 

megalkotott rendszer 

átalakítása. 

A gráf szemléletes fogalma, 

egyszerű alkalmazásai. 

A problémamegoldás során az ismert adatokból az eredmények meghatározása 

Adatbevitel, adatok és a végeredmények megjelenítése. Szöveggel és számokkal 

elvégezhető műveletek kódolása. 

Természetismeret: 

műveletek, összefüggések 

kiszámolása. Válasz 

megfogalmazása szóban, 

később írásban is. 

Matematika: 

ismerethordozók használata 

– oktatási-tanulási 

technológiákkal való 

megismerkedés, azok 

interaktív használata. 

Az éppen programozni 

kívánt művelettel 

kapcsolatos alapvető 

ismeretek. 

Feladatok megoldása egyszerű, automata elvű fejlesztőrendszerrel 

Az algoritmizálási készségek fejlesztésére alkalmas szoftverek tanulmányozása. 

Problémamegoldás folyamatának értelmezése. 

Grafika készítése teknőccel. 

Matematika: tájékozódás a 

síkban (alapvető fogalmak 

és eljárások felidézése, 

alkalmazása). 

A tájékozódást segítő 

viszonyszavak. 

Feltételeknek megfelelő 

alkotások elképzelése a 

megalkotásuk előtt. 

Szerkesztések különböző 

eszközökkel és eljárásokkal. 

Objektumok létrehozása 

adott feltételek szerint. 

Geometriai alakzatok 

tulajdonságai. 

Koordináta-rendszer, 

koordináták. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatbevitel, adatkivitel, feltétel, elágazás, ismétlés, modularitás, paraméter, utasítás, 

algoritmus. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

Előzetes tudás Legalább egy fejlesztői rendszer alapszintű ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Oktatóprogramok használata. A paraméterek módosító szerepének megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szabályozó eszközök hatásának megfigyelése oktatóprogramokban 

Interaktív oktatóprogramok használata. 

Beavatkozás a program folyamataiba. 

A beállítások, paraméterek módosító szerepének tanulmányozása. 

Az interaktív oktatóprogramok algoritmusainak, eljárásainak azonosítása. 

Matematika: oktatási-

tanulási technológiákkal 

való megismerkedés, azok 

interaktív használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Eljárás, beállítás, paraméter, interaktivitás, oktatóprogram. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

4 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás 
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. Keresőkérdések 

megfogalmazása tanári segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Keresőkérdések alkotása, a keresés eredményének értelmezése, a 

keresés pontosítása. Információforrások kiválasztása, használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Keresőkérdések megfogalmazása 

Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, linkek használata, 

portálok felkeresése. 

Kulcsszavas és tematikus keresés. 

Kereső operátorok ismerete. 
Keresőkérdések megfogalmazása, értelmezése, pontosítása. 

 

Irányított információkeresés eredményének értelmezése 

Találatok értelmezése. 

A találatok során kapott információk tanulmányozása.  

A keresés céljának leginkább megfelelő oldalak felkeresése.  

Biológia-egészségtan: 

állatokról, növényekről 

képek, adatok 

gyűjtése. 

Információforrások irányított kiválasztása 

Konkrét információforrások használata. 

Hírportálok felkeresése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: kulturális 

hírportálon keresztül 

egy meglátogatandó 

színházi előadás 

műsorának keresése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Webhely, webcím, böngésző, link, keresés, keresőgép, tematikus keresés, kulcsszavas 

keresés, kereső operátorok, hivatkozásgyűjtemény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás 
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. CD, DVD használata. 

Böngészőprogram használata, fontosabb portálok ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hagyományos és az elektronikus média kezelése, internetes média 

elérése, információk letöltése a számítógépre, információk 

értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata 
Weboldalak megtekintése, mentése. 

Szöveg, kép mentése weboldalról. 

Hang-, képanyagok elérése, videomegosztó rendszerek felkeresése. 

Elektronikus könyv keresése, olvasása.  

Médiatárak keresése, médiumok elérése, használata. 

Oktatási célú adatbázisok használata. 

Oktatóprogramok használata. 

Idegen nyelv: nyelvi 

oktatóprogramok 

használata. 
 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek, 

magyar nyelv és irodalom: 

korabeli filmek 

megtekintése (Magyar 

Nemzeti Filmarchívum), 
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közkönyvtárak felkeresése, 

elektronikus könyv 

olvasása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektronikus média, videomegosztás, elektronikus könyv, médiatár, oktatóprogram. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat 

önállóan használni;  

legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret; 

ismerje a mappaszerkezetben való tájékozódás alapfogalmait; 

ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait; 

tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal; 

segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat; 

tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat 

használatának szabályait; 

ismerjen a számítógép előtt végzett munka káros hatásait csökkentő szabályokat és 

mozgásgyakorlatokat; 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra 

menteni; 

tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában 

elhelyezni; 

segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, 

tudjon különféle adatbázisokban keresni; 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör 

végére 

legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt; 

ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit; 

képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni; 

tudjon egyszerű programot készíteni; 

legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára; 

a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival. 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára; 

legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára 

 

6. évfolyam (36 óra) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Ismert alkalmazások futtatása számítógépen. 

Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adott informatikai környezet tudatos használata. 

Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése 

Az operációs rendszerek funkcióinak megismerése. 

Természetismeret, 

matematika, idegen 
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Mappaszerkezet létrehozása, mappaműveletek (pl. másolás, mozgatás, törlés, 

átnevezés, váltás). Eligazodás a háttértárak rendszerében. 

Állománykezelés (pl. létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, 

átnevezés, nyomtatás, futtatás, keresés). 

Állományok jellemzői, típusai. 

nyelvek, magyar nyelv és 

irodalom: a jelek világa, 

titkosírások. 

Többfelhasználós környezetben való munkavégzés (például: be- és kijelentkezés, 

hálózati meghajtó), adatvédelmi alapismeretek. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Operációs rendszer, állománytípus, állományművelet, mappaművelet, hozzáférési jog, 

számítógépes hálózat, adatvesztés. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

16 óra 

 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumok készítése. 

A rajzeszközök megfelelő használata. 
Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és használata. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumok készítése 

Rövid dokumentumok készítése. Tantárgyakhoz kapcsolódó szöveg 

begépelése, javítása. Meghívó, névjegy, képeslap, üdvözlő kártya, 

rajzos órarend készítése. A dokumentum mentése és nyomtatása 

segítséggel. 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegértés, szövegalkotás, 

szaknyelv használata, 

beszédkultúra, 

kommunikáció.  

 

Vizuális kultúra, dráma 
és tánc: mesék, 
gyermekirodalmi 
alkotások és azok 
animációs, filmes 
adaptációinak 
összehasonlítása, 
feldolgozása. 

Animációk megtekintése, értelmezése, tervezése, készítése. Ének-zene: népdalok 

meghallgatása. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet használata 

Tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldása informatikai környezetben. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

animáció, médialejátszó. 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés  

Előzetes tudás 

A környezetünkben lévő személyek és tárgyak jellemzőinek kiválasztása, rögzítése. 

Adatok csoportosítása, elemzése. 

Néhány közhasznú információforrás ismerete. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Néhány közhasznú információforrás használata. 

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben. 

Térképhasználati ismeretek alapozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba rendezése 

Adatok rögzítése, csoportosítása és értelmezése táblázatban. 

Matematika, 

Természetismeret: az 

anyagok és testek 

tulajdonságainak 

megfigyelése. 

Térképhasználati ismeretek alapozása 

Tájékozódás, útvonaltervezés digitális térképen, digitális térképes keresők 

használata. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

tanult helyek megkeresése 

a térképen; események, 

jelenségek leolvasása 

történelmi térképekről; 

távolságok becslése és 

számítása történelmi 

térképeken; tanult 

események, jelenségek 

topográfiai helyének 

megmutatása térképen. 

Kulcsfogalmak/fog

almak 

Online tudástár, adatbázis, térkép, koordináta, útvonalterv. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

4 óra 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák  

Előzetes tudás 
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. A számítógép alapvető 

használata, böngészőprogram ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Információ küldése, fogadása. Elektronikus levelezőrendszer 

használata. Saját e-mail cím készítése. Netikett ismerete. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az információ küldésének és fogadásának megismerése 

Kapcsolatteremtés infokommunikációs eszközök útján 

Levelezőrendszer alapvető szolgáltatásainak ismerete és 

alkalmazása. Saját e-mail cím létrehozása. 
Üzenet küldése, fogadása, válasz a kapott üzenetre, levél továbbítása, mellékletek 

csatolása. 

Idegen nyelvek: 

levelezés külföldi 

diákokkal, 

partneriskolákkal. 

Felelős magatartás az online világban 

Netikett ismerete. A kommunikáció írott és íratlan szabályai.  

Adatvédelem, az információk megosztásának etikai kérdései.  

Az online kommunikációban rejlő veszélyek elleni védekezés. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Levelezőrendszer, e-mail cím, elektronikus levél, regisztráció, címzett, másolat, rejtett 

másolat, tárgy, melléklet, csatolás, válasz, továbbítás, netikett. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

8 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok megfogalmazása. 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges 

meghibásodások megfogalmazása. 

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési módok 

megfigyelése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek megértése. 

Az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségek megértése. 

Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok megértése. 

Az információforrások feltüntetése a dokumentumokban.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az informatikai biztonság kérdései 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek. 

A számítógép és a számítógépen tárolt adatok védelme. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a tevékenység 

elvégzéséhez és 

eredményéhez kapcsolódó 

biztonságos 

eszközhasználat. 

Az adatokat – különösen a személyes információkat – érintő visszaélések, 

veszélyek és következmények megismerése 

Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak. 

Adatkezeléssel kapcsolatos eljárások megismerése. 

A személyes adatok védelme. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a személyes 

életvitel tevékenységei, 

eljárásai. 

Az infokommunikációs viselkedési szabályok megismerése 

Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok megismerése. 

A hálózat használatára vonatkozó szabályok megismerése, értelmezése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közreműködés a 

közösségi normák 

kialakításában. 

Az információforrások megkülönböztetése a saját dokumentumban 

Információforrások gyűjtése. 

A felhasznált információforrások feltüntetése a saját dokumentumban. 

Fizika, kémia, biológia-

egészségtan: az információ 

gyűjtéséhez és 

feldolgozáshoz szükséges 

kommunikációs készségek 

megalapozása. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

az információs-

kommunikációs társadalom 

műfajainak megfelelő 

olvasási szokások 

gyakorlása, az ezekhez 

kapcsolódó tipikus hibák és 

veszélyek felismerése, 

kiküszöbölése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Informatikai biztonság, adat, személyes adat, adatvédelem, adatkezelés, netikett, 

információ, információforrás, hivatkozás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás 
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények 

megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének felismerése. 

A szolgáltatások céljainak azonosítása, működésének megfigyelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének megismerése 

A globális információs társadalom jellemzői. 

Elektronikus szolgáltatások szerepe és használata a hétköznapi életben. 

Biológia-egészségtan: 

egészséges életmód. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a környezetben 

megismerhető 

munkatevékenységek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, leiratkozás, azonosító, 

jelszó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb dokumentumtípusok jellemzőinek 

és a könyv bibliográfiai azonosító adatainak ismerete. Betűrendezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtár forrásainak és eszközeinek tanári segítséggel való alkotó és etikus 

felhasználása a tanulmányi feladatok során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok megkülönböztetése. Az iskolai könyvtár eszköztárának 

készségszintű használata 

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. 

Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű használata a könyvtári terek 

funkciói és a könyvtári abc ismeretében. 

Könyvtárlátogatás a települési könyvtárban. 

Matematika: ismeretek 

rendszerezése. 

Könyvtári szolgáltatások 

A hagyományos és új információs eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások 

megismerése. 

A könyvtár alapszolgáltatásainak használata. 

A könyvtári katalógus funkciójának megértése. 

Katalógusrekord (-cédula) adatainak értelmezése. 

Minden tantárgy keretében: 

ajánlott olvasmányokkal 

kapcsolatos feladatok. 

Csoportos 

könyvtárlátogatás, 

könyvtári óra. 

 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

az önálló feladatvégzés 

egyes lépéseinek 

elkülönítése és gyakorlása 

(könyvtárlátogatás, 

könyvkölcsönzés, 

gyermeklexikon). 

Információkeresés 

Megadott művek keresése a könyvtár szabadpolcos állományában a feliratok és a 

raktári jelzet segítségével. 

Keresőkérdések megfogalmazása tanári segítséggel. 

Magyar nyelv és irodalom: 

írás, szövegalkotás. 

Rövidebb beszámolók 

anyagának összegyűjtése, 

rendezése különböző 
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nyomtatott (lexikonok, 

kézikönyvek) és 

elektronikus forrásokból. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

Hagyományos és nem hagyományos dokumentumok formai, tartalmi, használati 

jellemzőinek megállapítása; csoportosításuk. 

A korosztálynak készült tájékoztató források, segédkönyvek biztos használata. 

Magyar nyelv és irodalom: 

ismerkedés különböző 

információhordozók 

természetével, 

kommunikációs funkcióival 

és kultúrájával. 

A média kifejező eszközei. 

Az újság tartalmi és formai 

jellemzése, a nyomtatott és 

az online felületek 

összehasonlítása. 

Sajtóműfajok. 

A nyomtatott és az 

elektronikus szövegek 

jellemzői. Szövegek műfaji 

különbségének érzékelése. 

Anyanyelvi kultúra, 

ismeretek az anyanyelvről. 

Helyesírási kézikönyvek. 

A média különféle 

funkcióinak felismerése. 

Adott szöveg fikciós vagy 

dokumentum-jellegének 

megfigyelése, felismerése. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

segédkönyvek, 

kézikönyvek, atlaszok, 

lexikonok használata. 

Tanult események, 

jelenségek topográfiai 

helyének megmutatása 

térképen. 

 

Természetismeret: 

tájékozódás a hazai 

földrajzi, környezeti 

folyamatokról – 

információgyűjtés tanári 

irányítással (földrajzi 

helyek, térképek keresése, 

digitális lexikonhasználat). 

Térképfajták. Térkép és 

földgömb használata. 

 

Matematika: 

ismerethordozók használata 

(pl. matematikai 

zsebkönyvek, szakkönyvek, 

ismeretterjesztő könyvek, 

lexikonok, 

feladatgyűjtemények, 

táblázatok, 

képletgyűjtemények). 
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Forráskiválasztás 

A megadott problémának megfelelő nyomtatott és elektronikus források 

irányított kiválasztása.  

A könyvtárhasználati és informatikai alapokra építő információgyűjtést igénylő 

feladatok. 

Magyar nyelv és irodalom: 

feladatvégzés könyvekkel, 

gyermeklapokkal 

(válogatás, csoportosítás, 

tematikus tájékozódás). 

Anyaggyűjtés nyomtatott 

és elektronikus források 

segítségével. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

információk gyűjtése adott 

témához segítséggel 

könyvtárban, médiatárban, 

múzeumokban. 

 

Vizuális kultúra: 

tárgyakkal, jelenségekkel, 

műalkotásokkal 

kapcsolatos információk 

gyűjtése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a tevékenység 

információforrásainak 

használata, az egyéni 

tevékenységhez, tervekhez 

kapcsolódó szöveges, képi, 

hang alapú információk 

célzott keresése 

tapasztalati, valamint 

nyomtatott és elektronikus 

forrásokban. 

 

Természetismeret: 

tájékozódás a környezet 

anyagairól. Válogatás 

információs anyagokban és 

gyűjteményeikben (könyv- 

és médiatár, kiállítási-

múzeumi anyagok). 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

A forrásmegjelölés etikai vonatkozásainak megértése. 

Saját és mások gondolatainak elkülönítése. 

A felhasznált források önálló azonosítása a dokumentumok főbb adatainak 

(szerző, cím, hely, kiadó, év) megnevezésével. 

Minden tantárgy, feladat 

esetében: a 

forrásfelhasználás jelölése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtár, kézikönyvtár, katalógus, hivatkozás, forrás, könyv, időszaki kiadvány, 

honlap, CD, DVD, lexikon, enciklopédia, szótár, atlasz. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni; 

tudjon mappát másolni, mozgatni, létrehozni és törölni; 

ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait; 

tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal; 

ismerjen alapvető adatvédelmi szabályokat. 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 
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ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakter- 

és bekezdésformázásokat; 

használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit;  

ismerje egy bemutatókészítő-program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót 

készíteni; 

ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket; 

tudjon adatokat táblázatba rendezni; 

ismerje legalább egy digitális térképes alkalmazás szolgáltatásait.  

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes tanári segítséggel, megadott szempontok szerint információt keresni; 

legyen képes a találatok értelmezésére; 

legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére; 

legyen képes az interneten talált információk mentésére; 

ismerje a netikett szabályait. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat; 

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 

szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való 

feltüntetésében. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott 

forrásokat megtalálni, és további releváns forrásokat keresni; 

konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz 

szükséges információkat; 

el tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi könyvtár 

szolgáltatásait. 
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7. évfolyam (36 óra) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Adott informatikai környezet tudatos használata. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásának ismerete. 

Az operációs rendszer alapműveleteinek ismerete. 

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartáshoz legszükségesebb perifériák 

használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásáról szerzett ismeretek bővítése. 

Az informatikai eszközök használata és működési elveinek megismerése. 

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásainak használata. 

Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és/vagy 

szoftvereszköz kiválasztása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben 

Különböző informatikai környezetek jellemzőinek, elemeinek megismerése. 

Fizika: egyes technikai 

eszközök működésének 

megfigyelése, a működés 

feltételeinek értelmezése a 

mindennapi környezetben. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásáról szerzett ismeretek 

bővítése 

Az informatikai eszközfüggőség és a megelőzés lehetőségei.  

Az informatikai eszközök használata és működési elveinek megismerése 

Informatikai eszközök fő részegységei.  

Perifériák, adathordozó eszközök működési elvei.  

Digitalizálás. 

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásainak 

használata 

Az operációs rendszer és/vagy egy segédprogram alapszolgáltatásainak 

használata (mappaszerkezet kialakítása adathordozón, állományműveletek, 

tömörítés, kibontás).  

Egy hálózati operációs rendszer használatának alapszabályai (például: 

jogosultságok, adatvédelem, adatbiztonság). Az iskolai hálózat használata 

(szabályok, lehetőségek). 

 

Fizika, biológia-

egészségtan, kémia: a 

tudomány és a technika 

mindennapi élettel való 

kapcsolata, az egyéni 

felelősség kérdése. 

Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és 

szoftvereszköz kiválasztása 

Iskolai feladatok elkészítésére alkalmas eszközök kiválasztása. 

Fizika, kémia, matematika, 

biológia-egészségtan: a 

tantárgyi órán felmerülő 

feladatok informatikai 

eszközzel történő 

megoldása. Az adott 

helyzethez legjobban 

illeszkedő hardver és 

szoftver kiválasztása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Monitor, nyomtató, adathordozó, merevlemez, optikai lemez, lemezmeghajtó, 

digitalizálás, hálózat, hálózati szolgáltatás, tömörítés, tömörített állomány. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

4 óra 
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2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
 

Előzetes tudás 

Egyszerű rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása, 

mentése. 

Szövegműveletek végrehajtása. 

Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rajzos–szöveges, dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása.  

A dokumentumtípusok megismerése. 

Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek készítése. 

Előadások, bemutatók készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Rajzos, szöveges, táblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 

Kisebb méretű, de többféle formátumú dokumentum minta vagy leírás alapján történő 

elkészítése. 

Objektumok (például: táblázat, videó, diagram) beillesztése dokumentumba. 

A dokumentumban elhelyezhető különböző objektumok tulajdonságainak 

megismerése, az egyes jellemzők módosítása. 

Összetett dokumentumok minta vagy leírás alapján történő elkészítése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegalkotás a 

társadalmi 

(közösségi) élet 

különböző területein 

a papíralapú és az 

elektronikus 

műfajokban). 

 

Fizika, kémia, 

biológia-egészségtan: 

kísérlet vagy 

vizsgálat 

jegyzőkönyvének 

Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek készítése 

Digitális médiaelemek készítése (például: hangfelvétel, videófelvétel, fényképezés), 

jellemzőik megismerése.  

Műveletek médiaelemekkel (például: szerkesztés, vágás). 

Vizuális kultúra: a 

technikai médiumok 

képalkotó módszerei; 

vizuális reklámok. 

Előadások, bemutatók készítése 

Valamely tantárgy ismeretanyagát feldolgozó, különböző típusú prezentációk készítése. 

 

Kulcsfogalmak/fog

almak 

Szöveg, digitális médiaelem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

Órakeret 

10 óra 

 
3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök 

kiválasztása 
 

Előzetes tudás 

Az információ világában való tájékozódás képessége, néhány jelrendszer ismerete, 

használata. Az információfelhasználás etikai szabályainak, veszélyeinek ismerete. 

Algoritmusleírás eszközeinek ismerete. Egyszerű folyamatábra értelmezése, 

készítése. Az algoritmuskészítés legfontosabb lépéseinek alkalmazása. Legalább egy 

programozási nyelv ismerete, alapszintű alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algoritmus leírása. A feladatmegoldást segítő eszközök ismerete. Csoportos 

feladatmegoldás. Összetett probléma fejlesztői környezetben való megoldása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek megismerése 

Az algoritmusleírás eszközeinek mélyebb elsajátítása (pl. folyamatábra 

elemeinek bővítése). 

Egyszerű algoritmusok leírása algoritmusleíró nyelven. 

A feladatmegoldást segítő lehetőségek megismerése. 

Matematika: algoritmus 

követése, értelmezése, 

készítése. 

Elemek elrendezése 

különféle szempontok 

szerint; rendszerezést segítő 

eszközök (fadiagram, 

útdiagram, táblázatok) 

használata, készítése. 

Megalkotott rendszer 

átalakítása. 

Problémák megoldása önállóan, illetve irányított csoportmunkában 

Iskolai élethez kapcsolódó problémák, illetve választott saját feladatok 

megoldása önállóan, vagy irányított csoportmunkában. 

Magyar nyelv és irodalom, 

idegen nyelvek, történelem, 

társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a tantárgyak 

tananyagainak feldolgozása, 

adatgyűjtés interneten. Az 

adatok tárolása és cseréje 

különböző informatikai 

eszközök felhasználásával. 

A robotika alapjainak megismerése, egyszerű vezérlési problémák megoldása 

Alakzatok rajzolása, vagy egyszerű vezérléses játék készítése valamely fejlesztői 

környezetben. 

A paraméterértékek változtatása, a változtatások hatásának tanulmányozása. 

Matematika: tájékozódás a 

síkban. A tájékozódást 

segítő viszonyok ismerete. 

A feltételeknek megfelelő 

alkotások elképzelése a 

megalkotásuk előtt. 

Szerkesztések különféle 

szerkesztési eszközökkel és 

eljárásokkal. 

Objektumok létrehozása 

adott feltételek szerint. 

Geometriai alakzatok 

tulajdonságai. 

Koordináta-rendszer, 

koordináták. 

Kulcsfogalmak/fog

almak 

Utasítás, elágazás, ciklus, feltétel, programkód, futtatás, fordítás, tesztelés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás 
Egyszerű programozási nyelv, fejlesztői környezet ismerete. Adatbevitel, a 

végeredmény megjelenítése, grafikai alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetett algoritmusok készítése, és ezek programban való megvalósítása. Az alulról 

felfelé építkezés elvének ismerete. Az eljárások és a rekurzió alkalmazása. Az 

összetett adattípusok alkalmazása és kezelése. A fejlesztői környezet program 

állapotjellemzőinek kezelése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott feladat megoldásához algoritmuselemek, algoritmusok tervezése, 

végrehajtása 

Algoritmus kódolása a számítógép számára egyszerű programozási nyelven. 

Az eljáráskészítés előnyeinek vizsgálata, eljárások alkalmazása (paraméterezés, 

feltételes utasítások, ciklusok, rekurziók). 

Összetett algoritmusok készítése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti 

finomítás elve alapján. 

Matematika: algoritmus 

követése, értelmezése, 

készítése. 

Rendszeralkotás – elemek 

elrendezése különféle 

szempontok szerint; 

rendszerezést segítő 
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eszközök (fadiagram, 

útdiagram, táblázatok) 

használata, készítése. 

Megalkotott rendszer 

átalakítása. 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény kapcsolata 

A bemenő adatok, a kimenő adatok és a változók értékeinek megadása, a bemenő 

adat és eredmény kapcsolatának megfigyelése. 

A programozás eredményeinek további felhasználása. 

Fizika, kémia: műveletek, 

összefüggések kiszámolása, 

számítógépes mérések 

elvégzése. 

Matematika: oktatási-

tanulási technológiákkal 

való megismerkedés, azok 

interaktív használata. 

A programozni kívánt 

művelettel kapcsolatos 

alapvető ismeretek. 

Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése 

Elemi és összetett adattípusok jellemzőinek megismerése, alkalmazásuk. Az 

összetett adatok kezelése. 

Matematika: a feltételekkel 

való összevetés során annak 

tudatosítása, hogy a 

feltételek hogyan 

befolyásolják az eredményt.  

Robotvezérlési, grafikai feladatok megoldása fejlesztőrendszerrel 

Teknőc állapotának változtatása, állapotjellemzőinek ismerete. 

 

Kulcsfogalmak/fog

almak 

Alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve, elemi adat, bemenő adat, 

kimenő adat, összetett adat, változó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

Előzetes tudás 
Egyszerű programozási nyelv, vezérlés-szemléletű fejlesztői környezet ismerete. Az 

eljárás alkalmazásának és az eljárás paraméterének ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Véletlenszám generálása, véletlen esemény szimulálása. Véletlen események 

modellezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Véletlen jelenségek modelljeinek megismerése, a paramétermódosítás hatásainak 

megfigyelése 

Véletlenszám generálása, a véletlenszámok alkalmazása programokban. 

Tantárgyi szimulációs programok használata, a paraméterváltoztatás hatásainak 

vizsgálata. 

Kémia, fizika, biológia, 

földrajz: szimulációs 

programok. 

 

Matematika: véletlen 

esemény. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Véletlenszám, véletlen esemény, modell, paraméter, szimuláció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

10 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás 
Böngészőprogramok, keresők, levelezőrendszerek használata. Információkeresés az 

interneten. Megadott művek elektronikus katalógusban való visszakeresése. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az információk hatékony keresése, a legfontosabb információk 

megtalálása, a hiteles és nem hiteles információk megkülönböztetése, 

információk kritikus kezelése, a tartalmak publikálásra való 

előkészítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Összetett keresések űrlapok segítségével 
Tematikus és kulcsszavas keresőgépek használata az információ elérésére, több 

keresési szempont egyidejű érvényesítése, űrlapok kitöltése. 

Földrajz: a Föld 

országainak, fővárosainak 

bemutatásához, 

prezentációk készítéséhez 

anyagok gyűjtése, 

kiselőadás készítése. 

Hatékony, céltudatos információszerzés 
Releváns információk kiszűrése a kereső által megtalált adathalmazból. 

Információforrások irányított kiválasztása, hitelességének 

vizsgálata, szelektálása 
Az információk elemzése hitelesség szempontjából. 

Több hasonló tartalmú oldal összehasonlítása. 

Fizika: 

természettudományos 

anyagok gyűjtése, a 

megbízhatóság 

vizsgálata. 

Nyomtatásra és webes publikálásra szánt dokumentumok készítése 
Nyomtatási beállítások. 

Webes publikálásra alkalmas fájlformátumok megismerése. 

Internetes oldalak feltöltése egy nyilvános tárhelyre. 

Publikus és nem publikus adatok megkülönböztetése. 

 

 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 
Keresés, letöltés, publikálás, hitelesség, űrlap. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák  

Előzetes tudás Elektronikus levél írása, fogadása, új postafiók regisztrálása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kommunikációs modell megismerése 

Infokommunikációs eszközök használata, a mobilkommunikációs 

eszközök megismerése. 

Az információ küldésének és fogadásának megismerése. 

Kapcsolatteremtés infokommunikációs eszközök útján. 
Az internet kommunikációs szolgáltatásai. 

Kémia, biológia-

egészségtan: feladatok 

közös kidolgozása 

kommunikációs 

csatornákon keresztül. 

A kommunikációs célnak megfelelő választás a médiumok között 
A különböző médiumokban rejlő lehetőségek. 

A fogyatékkal élőkkel való és a fogyatékkal élők közötti kommunikációt biztosító 

eszközök megismerése. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

közösségi portálokon 

megjelenő személyes adatok 

vizsgálata a védelem és 

adatbiztonság 

szempontjából. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikációs modell, üzenet, internetes kommunikáció, mobilkommunikáció, 

adatvédelem. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás 

A hagyományos és az elektronikus média kezelése, az internetes média elérése, 

egyes elemek letöltése. A médiában megjelenő információk hitelességének kritikus 

értékelése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A legújabb médiainformatikai technológiák használata, alkalmazása; 

önálló és kritikus attitűd fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hagyományos médiumok modern megjelenési formáinak 

megismerése, alkalmazásuk a megismerési folyamatban 
A média alkalmazási lehetőségei. 

Internet, televízió, rádió használata. 

Elektronikus könyv, hangoskönyv használata. 

Szótárak, lexikonok, folyóiratok az interneten. 

Képek, zenék, filmek elérése az interneten. 

Oktatóprogramok, oktatóanyagok keresése az interneten.  

Internetes térképek keresése. 

Matematika: bonyolult 

vagy érdekes 

függvények 

vizsgálatához 

anyaggyűjtés, digitális 

táblára 

anyagfeldolgozáshoz. 
 

Földrajz: térképhasználat. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

hangoskönyv, elektronikus 

könyv. 

 

Idegen nyelvek, magyar 

nyelv és irodalom: szótárak, 

lexikonok használata. 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Internetes oktatóprogram, regisztráció, online szótár, online elérés, elektronikus könyv, 

hangoskönyv, információmegosztó portálok. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 3 

óra 

Előzetes tudás 

Az iskolai könyvtár önálló használata a raktári rend ismeretében. Közkönyvtári 

tapasztalatok. Könyvtári katalógusok irányított használata. Az önálló műre való 

hivatkozás alapjainak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző 

információforrásoknak önálló, alkotó és etikus felhasználása egyszerű tanulmányi 

feladatok egyéni és csoportos megoldása során.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, funkcionális terek 

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. 

Az összes könyvtártípus jellemzőinek megismerése, összehasonlítása. 

A kézikönyvtár összetételének és tájékozódásban betöltött szerepének 

megismerése. 

Nagyobb könyvtárak funkcionális tereinek megismerése. 

Önálló eligazodás a települési közkönyvtárban. 

A gyermekkönyvtár (-részleg) önálló használata. 

Könyvtárlátogatás. 

Magyar nyelv és irodalom: 

könyvtárhasználat. 

Könyvtári szolgáltatások 

Könyvtári szolgáltatások irányított alkalmazása a tanulásban és a tájékozódásban. 

A kézikönyvtár önálló használata. 
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Információkeresés 

Hatékony, céltudatos információszerzés. 

Keresett téma kifejezése tárgyszóval. 

Összetett keresőkérdés megfogalmazása. 

Megadott szempontok szerint való keresés az iskolai és a lakóhelyi elektronikus 

könyvtári katalógusban. 

Konkrét feladathoz való irányított forráskeresés katalógus és bibliográfia 

segítségével. 

A forráskeresés és -feldolgozás lépéseinek tudatosítása, irányított alkalmazása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a tevékenység 

információforrásainak 

használata: a 

tevékenységhez kapcsolódó 

információszükséglet 

behatárolása és a 

tevékenységhez, a 

probléma megoldásához 

szükséges komplex 

tájékozódás. 

Fizika, kémia, biológia-

egészségtan: információk 

keresése, könyvtár-, 

folyóirat- és 

internethasználat, 

adatbázisok, szimulációk 

használata. 

Természettudományi 

témájú ismeretterjesztő 

források önálló keresése, 

követése, értelmezése, az 

ismeretszerzés 

eredményeinek bemutatása. 

Magyar nyelv és irodalom: 

írás, szövegalkotás: 

rövidebb beszámolók 

anyagának összegyűjtése, 

rendezése különböző 

nyomtatott (lexikonok, 

kézikönyvek) és 

elektronikus forrásokból. 

Az önálló feladatvégzés, 

információgyűjtés és 

ismeretszerzés 

módszereinek alkalmazása. 

Internetes enciklopédiák és 

keresőprogramok 

használata. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

önálló információgyűjtés 

adott témához különböző 

médiumokból. 

Földrajz: tájékozódás a 

hazai földrajzi, környezeti 

folyamatokról – 

információgyűjtés 

internetalapú 

szolgáltatásokkal (tények, 

adatok, menetrendek, hírek, 

idegenforgalmi ajánlatok). 

Matematika: 

ismerethordozók használata 

– könyvek (pl. matematikai 

zsebkönyvek, szakkönyvek, 

ismeretterjesztő könyvek, 

lexikonok, 

feladatgyűjtemények, 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

Nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, közhasznú információforrások és 

ismeretterjesztő művek típusainak ismerete. Közhasznú adatbázisok használata. 
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táblázatok, 

képletgyűjtemények). 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

az önálló feladatvégzés, 

információgyűjtés és 

ismeretszerzés 

módszereinek alkalmazása: 

segédkönyvek, szótárak, 

lexikonok, helyesírási 

kézikönyvek használata, 

ismeretlen kifejezések 

jelentésének megkeresése 

egynyelvű szótárakban. 

Anyanyelvi kultúra, 

ismeretek az anyanyelvről.  

 

Biológia-egészségtan: az 

élővilág rendszerezésében 

érvényesülő szempontok 

bemutatása 

határozókönyvek alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, kézikönyv, szaklexikon, 

szakkönyv, napilap, folyóirat, bibliográfia, linkgyűjtemény, keresőkérdés, tárgyszó, 

szerzői jog, információs érték, felhasznált irodalom jegyzék. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

ismerjen meg különböző informatikai környezeteket; 

ismerje az informatikai eszközökkel kapcsolatos függőség néhány jellemzőjét, legyen 

képes tenni a függőség kialakulása ellen; 

tudja megkülönböztetni a számítógép és egyéb informatikai eszközök főbb 

részegységeit; 

ismerje a legfontosabb perifériák működési elveit; 

ismerje és tudja használni egy operációs rendszer, valamint a számítógépes hálózat 

alapszolgáltatásait; 

önállóan legyen képes a tanult feladattípusok azonosítására, a megoldáshoz szükséges 

hardver- és szoftvereszközök kiválasztására és használatára. 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

tudjon különböző típusú dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni; 

tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján 

elkészíteni; 

tudjon médiaelemeket minta vagy leírás alapján elkészíteni; 

tudjon bemutatót készíteni. 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör 

végére 

lássa át a problémamegoldás folyamatát; 

ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket; 

ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait; 

tudjon kódolni algoritmusokat; 

tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői környezetben; 

ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat; 

legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján; 

legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára. 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes megkeresni a kívánt információt; 
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legyen képes az információ értékelésére; 

legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra; 

tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és a védendő adatait; 

használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan releváns 

forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz. 
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8. évfolyam (36 óra) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

27 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
 

Előzetes tudás 

Egyszerű rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása, 

mentése. 

Szövegműveletek végrehajtása. 

Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rajzos–szöveges, táblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása.  

A dokumentumtípusok megismerése.. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Rajzos, szöveges, táblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 

Kisebb méretű, de többféle formátumú dokumentum minta vagy leírás alapján történő 

elkészítése. 

Objektumok (például: táblázat, videó, diagram) beillesztése dokumentumba. 

A dokumentumban elhelyezhető különböző objektumok tulajdonságainak 

megismerése, az egyes jellemzők módosítása. 

Összetett dokumentumok minta vagy leírás alapján történő elkészítése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegalkotás a 

társadalmi 

(közösségi) élet 

különböző területein 

a papíralapú és az 

elektronikus 

műfajokban). 

 

Fizika, kémia, 

biológia-egészségtan: 

kísérlet vagy 

vizsgálat 

jegyzőkönyvének 

elkészítése. 

A dokumentumtípusok megismerése 

Weblap. Blogkészítés. 

 

Kulcsfogalmak/fog

almak 

Szöveg, digitális médiaelem, weblap, blog. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés  

Előzetes tudás 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök ismerete. 

Adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba rendezése. 

Néhány közhasznú információforrás használata. 

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben. 

Térképhasználati alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök, illetve módszerek 

megismerése. 

Adatok grafikus ábrázolása, következtetések levonása. 

Az adatbázisból való információszerzés módjainak megismerése. 

A megtalált információ rögzítése, értelmezése, feldolgozása. 

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök, illetve 

módszerek megismerése 

Táblázatok használata a hétköznapi és az iskolai életben (például: cella, sor, 

oszlop, hivatkozás, képlet). 

Adatok formátuma, típusai (például: szöveg, szám, pénznem). 

Az adatok szemléltetését segítő eszközök (például: diagram) megismerése. 

Az adatok csoportosítása, értelmezése, grafikus ábrázolása, következtetések 

levonása. 

Diagramok készítése. 

 

Adatok grafikus ábrázolása, következtetések levonása 

Táblázatok használata a mindennapi életben. 

Kimutatások, diagramok készítése. 

Adatelemzést szolgáló függvények (például: összegzés, szélsőérték, átlag) 

megismerése. 

Matematika: ismeretek 

alkalmazása az újabb 

ismeretek megszerzésében, 

a gyakorlati életben és más 

tantárgyak keretében (pl. 

százalék, kamatos kamat,  

terület-, felszín-, 

térfogatszámítás, relatív 

gyakoriság, valószínűség, 

logaritmusfüggvény). 

Táblázatok készítése. 

 

Fizika, kémia, biológia-

egészségtan, földrajz: 

mérési adatok, ábrák 

értelmezése. Természeti 

jelenségek, folyamatok 

időbeli lefolyásának leírása 

függvényekkel, diagramok 

elemzése, értelmezése. 

Adatbázisokból való információszerzés módjainak megismerése 

Az adatok gyűjtése, csoportosítása, lekérdezése. 

Fizika, kémia, földrajz, 

biológia-egészségtan: a 

vizsgált természeti és 

technikai rendszerek 

állapotának leírására 

szolgáló szempontok és 

módszerek használata. 

A megtalált információ rögzítése, értelmezése, feldolgozása 

Állományok, találati listák letöltése, adatok értelmezése, adatfeldolgozás. 

 

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten 

Térképhasználati ismeretek alkalmazása. 

Térképek keresése, használata.  

Földrajz, fizika: a térbeli 

tájékozódást szolgáló 

eszközök és módszerek 
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Keresés a térképeken, a térképek átalakítása. alapjai és felhasználásuk. A 

GPS idő-, távolság- és 

sebességadatainak 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, cella, oszlop, sor, aktív cella, tartomány, 

munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, konstans, relatív és abszolút hivatkozás, képlet, 

függvény, diagram. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 6 

óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 

Informatikai biztonsággal, információkezeléssel kapcsolatos tapasztalatok. 

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési módok 

megfigyelése, véleményezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az információ előállítása, megosztása, terjesztése, használata, átalakítása. 

Az információ kezelése során felmerülő veszélyek felismerése, elhárításuk 

lehetőségei. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Viselkedési szabályok közös kialakítása, a kulturált együttélés szabályainak 

betartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adatokkal való visszaélések, veszélyek megismerése, azok kivédése, a 

védekezés módszereinek megismerése 

Az adatvédelemmel kapcsolatos feladatok megismerése. 

Az adatokkal való visszaélések kivédése. 

Az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyek és következmények 

megismerése.  

Védekezési módszerek és szempontok megismerése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: az emberi 

tevékenységek hatásainak 

felismerése, a 

tevékenységek nem várt 

hatásainak kezelési 

ismeretei. 

Az információ hitelessége és ellenőrzési lehetőségeinek megismerése 

Megbízható információforrások ismerete. 

Az információ hitelességének értékelése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

tevékenységekhez 

szükséges információk 

kiválasztása és 

alkalmazása. A különböző 

eredetű információk 

szűrése, értékelése, 

összekapcsolása, 

érvényességük 

kiterjesztése. 

Az informatikai eszközök alkalmazásának fontosabb etikai kérdései 

A jogtiszta szoftverhasználat előnyei. 

Szabadon vagy korlátozottan használható programok használata. 

A programhasználat során betartandó jogok és kötelességek. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: az iskolai 

környezet rendje, 

tisztasága. 

 

Matematika: matematikai 

modellek (pl. nyitott 

mondatok, gráfok, 

sorozatok, függvények, 

függvényábrázolás, 

számítógépes programok, 

statisztikai elemzések), 

alkalmazásuk módja, 

korlátai (pontosság, 

értelmezhetőség).  
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Az információforrások etikus felhasználásának megismerése 

Az információszerzés folyamatának ismerete. 

Az információforrások etikus felhasználása. 

Az információforrások feltüntetése. 

Az információ értékként való kezelése, megosztása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a személyes 

felelősség belátása és 

érvényesítése a közvetlen 

környezet alakításában. 

 

Fizika, kémia, biológia-

egészségtan, földrajz, 

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

információk keresése, 

könyvtár-, folyóirat- és 

internethasználat, 

adatbázisok, szimulációk 

használata, kiselőadások 

tervezése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

az információs 

kommunikációs társadalom 

műfajainak megfelelő 

olvasási szokások 

gyakorlása, az ezekhez 

kapcsolódó tipikus hibák 

és veszélyek felismerése, 

kiküszöbölése. 

Az információ és az informatika emberi kapcsolatokra gyakorolt hatásának 

megismerése 

Az információ szerepe az információs társadalomban. 

Az informatikai eszközök használatának következményei. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a probléma 

megoldásához szükséges 

komplex tájékozódás. 

Kulcsfogalmak/foga

lmak 

Adat, adathalászat, kéretlen levél (spam), lánclevél (hoax), információ, 

információforrás, hitelesség, megbízhatóság, jogtiszta szoftver, licenc, ingyenes 

szoftver, korlátozottan használható szoftver.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás 
Életkori sajátosságoknak megfelelő elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos 

tapasztalatok, vélemények megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének felismerése. 

Az elektronikus szolgáltatások használata, a biztonság figyelembevétele, a kritikus 

szemléletmód kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások használatának célirányos megismerése 

Az elektronikus szolgáltatások funkcióinak megismerése. 

Az elektronikus szolgáltatások működésének megismerése, a szolgáltatások 

igénybevétele, használata, lemondása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a megtakarítási 

lehetőségek felismerése, a 

hatékonyság, egészség- és 

környezettudatosság 

érvényesítése. 

Kulcsfogalmak/fog

almak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatások, regisztráció, leiratkozás, 

azonosító, jelszó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 3 

óra 
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Előzetes tudás 

Az iskolai könyvtár önálló használata a raktári rend ismeretében. Közkönyvtári 

tapasztalatok. Könyvtári katalógusok irányított használata. Az önálló műre való 

hivatkozás alapjainak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző 

információforrásoknak önálló, alkotó és etikus felhasználása egyszerű tanulmányi 

feladatok egyéni és csoportos megoldása során.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Forráskiválasztás 

A feladatnak megfelelő forrástípus önálló kiválasztása. 

Információforrások hitelességének vizsgálata, szelektálása. 

Többféle forrásra épülő tematikus gyűjtőmunka. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a tevékenység 

információforrásainak 

használata. A 

tevékenységekhez 

szükséges információk 

kiválasztása és 

alkalmazása. A különböző 

eredetű információk 

szűrése, értékelése, 

összekapcsolása, 

érvényességük 

kiterjesztése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

az információ kritikus 

befogadásának 

megalapozása (azonos 

témáról különböző 

forrásból származó 

rövidebb információk 

összevetése tanári 

irányítással, csoportosan). 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

források megbízhatósága. 

 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése. 

Idézés jelölése. A szerzői jogi vonatkozások megértése. 

Forrásjegyzék összeállítása. 

Magyar nyelv és irodalom: 

források megjelölése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, kézikönyv, szaklexikon, 

szakkönyv, napilap, folyóirat, bibliográfia, linkgyűjtemény, keresőkérdés, tárgyszó, 

szerzői jog, információs érték, felhasznált irodalom jegyzék. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

tudjon különböző típusú dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni; 

tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján 

elkészíteni; 

tudjon médiaelemeket minta vagy leírás alapján elkészíteni; 

tudjon egyszerű táblázatot létrehozni; 

ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit; 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket; 

ismerjen megbízható információforrásokat; 
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legyen képes értékelni az információ hitelességét; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 

ismerje az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit; 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó 

következményeit; 

ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást; 

legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a feladatmegoldásban; 

képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai eszközök használata, 

szövegalkotás); 

egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát önállóan 

végrehajtani. 

 

 

 



Cecei Általános Iskola                                                                               Pedagógiai program 

 

501 
 

 

Életvitel és gyakorlati ismeretek 
 

Technika 
 

ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZ 

 

5–8. évfolyam 
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BEVEZETÉS 

 

 

 

Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület célja 

1. A mesterséges környezet területeinek és összefüggéseinek bemutatásával a tanulók tájékozottságának, biztonságérzetének növelése. 

2. Az emberi alkotások megismertetésével a világ teljességének és szépségének átélése. 

3. A civilizáció társadalmi, környezeti vonatkozásainak feltárása révén a felelős, környezettudatos, toleráns beállítottság kialakítása. 

4. A fenntartható fejlődés megértése, elfogadása, a kritikus fogyasztói magatartás elsajátítása. 

5. Az alkotás örömének átélése, a munka megbecsülése, pozitív alkotói magatartás kialakítása. 

6. A munkafolyamatok és egyes szakmák vázlatos bemutatása, pályaorientáció megalapozása. 

7. A problémák megoldása, konfliktusok kezelése. 

8. Szakmai identitás, autonóm személyiségfejlesztés segítése. 

 

Az életvitel és gyakorlati ismeretek területén kiemelt jelentőségű kompetenciák 

1. A természettudományok és azok alkalmazására vonatkozó kompetenciák. 

2. Digitális kompetencia.  

3. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia. 

4. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség. 

 

 

Alapelvek és célok 

 A tanterv a központi kerettanterv-tervezet modernizációs elemeit az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületre teljes egészében 

feldolgozza. 

 A tanterv az 5–8. osztályokra vonatkozóan heti 1 óra tervezésével készült, de az anyag megnövelt óraszám esetén is alkalmas feldolgozásra. 

 A tanterv jellege, a téma megfogalmazása, a tartalom, a fejlesztési feladatok a továbbhaladás feltételei a kerettantervi tervezetnek 

maradéktalanul megfelel. 

 A tanterv összehangolja a kerettanterv kompetenciáit, alapelveit, céljait, az ajánlott műveltségi témaköröket, a részletesen kifejtett fejlesztési 

feladatokat, és az iskola (várható) cél- és értékrendszerét. 

 A tanterv olyan témafeldolgozást javasol, amely a logikai láncot követve bővülő térben dolgozza fel a tananyagot és fejlesztési 

követelményeit. Így a szűk élettérből (otthon) az egyre táguló térbe vezeti a tanulót. 

 A feldolgozás témacsoportjai integráló, szintetizáló szemléletűek, míg az órai témák és tartami tervek analizáló, a kreativitásra építő jelleget 
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hordoznak. 

 A feldolgozás témacsoportjaiban komplexen, az életkori sajátosságokhoz igazítva jelennek meg az ajánlott műveltségterületi témakörök: 

Munkakultúra; Termeléskultúra; Háztartáskultúra; Környezetkultúra; Közlekedéskultúra; Gazdálkodáskultúra; Egészségkultúra; Biz-

tonságkultúra; Fogyasztói kultúra; Szabadidő-kultúra; Információs kultúra; Pályaorientáció.  

 A tanterv figyelembe veszi a feltételezett helyi adottságokat, tartalmi javaslatot ad esetleges szabadon tervezhető órák tartalmi kitöltéséhez 

is. 

 A tanterv olyan alternatívát kínál, amelyet a tanár életszerűen, egységben tud feldolgozni. 

 A tanterv messzemenően figyelembe veszi a sajátos szerkezetben megadott fejlesztési feladatokat. 

 Cél, hogy a tanulás-tevékenység eredményeként minden tanuló legyen képes technikai környezetben jól eligazodni, élni, dolgozni, tanulni 

a technika világában. 

 Az iskolák és a település speciális feltételrendszereit (iskolai számítógépes hálózat, internet, közkönyvtár, médiatár stb.) a tanterv átlagosnak 

tételezi fel. 

A tanterv szelleméhez igazodó lényeges módszertani elvek  

 a problémacentrikus oktatás; 

 a modellezés elveinek alkalmazása; 

 a technikatörténet felhasználása; 

 a rendszerszemléletű tevékenység; 

 algoritmus-szemléletű tanulás; 

 a tervszemléletű tanítás-tanulás; 

 a környezetgazdálkodási szemléletű tanulás; 

 az alkotó és cselekvő munkára ösztönzés; 

 egyéni, páros és csoportos munkavégzés, együttműködés; 

 komplex, projektelvű munkavégzés, szervezett munkamegosztás. 
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5. ÉVFOLYAM 

 

Éves óraszám: 37– heti óraszám: 1  
 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 

1. Az ember átalakítja környezetét 2 

2. Anyagok és alkalmazásuk – a lakás és anyagai 4 

3. Anyagok és alkalmazásuk – a ruházkodás  és anyagai 4 

4. Anyagok és alkalmazásuk  – a  táplálkozás és anyagai 4 

RÉSZÖSSZEFOGLALÓ 

1 

5. Települések kialakítása és fejlesztése – településtípusok és -szerkezetek  4 

6. Települések kialakítása és fejlesztése – zöld területek  2 

 7. Települések kialakítása és fejlesztése – közlekedés a településeken 6 

8. Kommunikáció és technika 5 

9. Élet a településeken 4 

ÖSSZEFOGLALÓ 
1 

 

Jellemzők  
Évi óraszám: 37 óra 

Heti óraszám: 1 óra/hét (rugalmasan átalakítható) 

Otthoni előkészület, dokumentumgyűjtés: 1 óra/hét 

 

Cél 

A tanulók 

– jól el tudjanak igazodni és otthonosan éljenek a szűkebb és tágabb technikai környezetben, magabiztosan és szakszerűen használják az 

eszközöket, tárgyakat, épületeket; 

– legyenek képesek a tárgyak, eszközök, árucikkek, szolgáltatások megfigyelésére, kritikus elemzésére, összehasonlítására, beszerzés előtti 

döntés előkészítésre és döntésre; 

– rendelkezzenek a technológiai folyamatok alapvető ismereteivel; 
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– legyenek képesek egyszerű tárgyakat, maketteket kivitelezni; 

– készüljenek fel a technika világának megismerésére. 

 

Ajánlott szempontok a tanulói teljesítmények értékeléséhez 

– Tevékenység megfigyelése és szóbeli megbeszélése. 

– Az elkészített dokumentumok előre megadott szempontok szerinti elemzése és osztályozása. 

– Elkészített tárgyak elemzése és osztályozása. 

– Mérések, vizsgálatok menetének és eredményeinek csoportos és önelemzése, szóbeli értékelése. 

 

Feltételek 

Szemléltető eszközök. 

Oktatástechnikai eszközök, internetes kapcsolat. 

Iskolai könyvtár. 
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1. Az ember átalakítja környezetét 
 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

1. A háborítatlan környezet. A 

környezetet átalakító ember. 

Növénytermesztés, állatok 

háziasításának története. 

A közvetlen környezet vizsgálata, 

jellemzése. 

A környezettel kapcsolatos helyes 

viselkedés kialakítása. 

Technikatörténeti érdekességek 

megismerése. 

Megfigyelés. 

Elemzés. 

Időlétra-elemzés. 

Táblázatelemzés, összefüggések feltárása. 

Tudja a környezet elemeinek helyes 

besorolását. 

2. Az ember alapvető szükségletei 

Levegő, víz, élelmiszerigények. 

Szükségletek felismerése, technikai 

eszközök szerepének felismerése a 

szükségletek kielégítésében. 

Anyagfelhasználási mérleg készítése. 

Alkati jellemzők mérése és értékelése. 

Ismeri az alapvető szükségleteket. 

 

2. ANYAGOK ÉS ALKALMAZÁSUK – A LAKÁS ÉS ANYAGAI 

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

2.1. A lakás, a ház. 

Építési módok, építőanyagok.  

Épületek körvonalrajza. 

Lakás egységei, jellemzői. 

A társadalmi-, természeti- és művi 

környezet összefüggéseinek megismerése. 

A lakás funkcióinak feltárása, 

megismerése. 

Lakásalaprajz készítése. Ismeri a lakás és részei funkcióit. 

 

Képes egyszerű lakásalaprajz önálló 

elkészítésére. 

2.2. Hagyományos építőanyagok a 

lakásépítésben. 

Építőanyagok és tulajdonságaik. 

Építőanyagok keresése prospektusokban, 

ismertetőkben, szakkönyvekben, 

interneten. 

Anyagok szerkezetének, tulajdonságainak, 

funkcióinak megismerése. 

Gyűjtőmunka. 

Ház- (kunyhó-) makett készítése 

természetes anyagokból vagy gyurmából. 

 

Felismeri a hagyományos építőanyagokat. 

2.3. Környezet hatása a lakásra. 

Perem és tulajdonságai. 

Lakás ki- és bemenetei. 

 

Tapasztalatszerzés mesterséges 

környezetről és rendszereiről. 

Megfigyelés. 

Játékos applikáció készítése. 

Ábrák, képek elemzése. 

Ismeri a lakás anyag-, energia- és 

információáramait. 

2.4. Lakószerkezetek modellezése. 

Problémafelvetés, tervezés. 

Kicsinyítés, nagyítás. 

Anyagszükséglet-számítás. 

Egyszerű alapanyagok alakítása. 

Munkamegosztás, önálló munkaszervezés 

kialakítása. 

Tervkészítés. 

Műveleti sorrend készítése. 

Szerszámszükséglet megállapítása. 

Megmunkáló műveletek alkalmazása. 

Tud képekről, rajzokról, egyszerű 

modelleket készíteni. 

Képes kreatív modellezésre. 
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 Önellenőrzés, saját és társak munkájának 

értékelése. 

Balesetelhárítási szabályok megismerése 

és alkalmazása. 

 

3. ANYAGOK ÉS ALKALMAZÁSUK – A RUHÁZKODÁS ÉS ANYAGAI 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

3.1. Öltözködés. Praktikus ruházat 

Az öltözködés célja, szerepe. 

Ruházattal szemben támasztott 

követelmények. 

A személyes hatások, lehetőségek 

felismerése. 

Történeti érdekességek megismerése. 

Beszélgetés, egyéni vélemények, 

tapasztalatok rendszerezése. 

Képek, szakkönyvek tanulmányozása. 

Ruhatár elemzése. 

Öltöztető baba ruházatának tervezése és 

kivitelezése. 

 

Tud ruházatot kiválasztani különböző 

alkalmakra és időjárási viszonyokra. 

3.2. Ruházati alapanyagok. 

Összetétel–szerkezet–tulajdonság–

funkció. 

Dokumentumok használata. 

Ruházati alapanyagokra való érzékenység 

elemzése. 

Ruházati alapanyagok kezelése. 

Tapasztalatok összegzése. 

Kezelési útmutatók, piktogramok 

elemzése. 

 

Képes textíliák tulajdonságainak 

megismerésére egyszerű vizsgálatok 

alapján. 

3.3. Ruházati alapanyagok 

feldolgozása. 

Szövés, pókozás, ragasztás. 

Textilalapú dísztárgyak. 

Népművészeti alkotások. 

Alkotói magatartás kialakítása. 

Önellenőrzés fejlesztése. 

Szövés egyszerű szövőkeret segítségével. 

Ruházati és népművészeti üzletek 

termékeinek megismerése. 

Textilkép készítése. 

Egyszerű textil dísztárgyak önálló 

készítése. 

3.4. Tanulmányi séta, üzlet-

/üzemlátogatás. 

Gyermek- és felnőttruházat 

összehasonlítása. 

Véleményalkotás: erősségek, gyengeségek 

elemzése, elhatárolása. 

Hétköznapi ruházatunk elemzése. 

Ruházati áruház megtekintése. 

Minőség értékelése, objektivitás 

szempontjainak megfogalmazása. 

 

 

4. ANYAGOK ÉS ALKALMAZÁSUK – A TÁPLÁLKOZÁS  ÉS ANYAGAI 

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

4.1. Táplálkozás különböző korokban. 

Az egészséges életmód jellemzői. 

Viselkedési minták kialakítása. 

Történeti érdekességek megismerése. 
Beszélgetés. 

Tapasztalatok összegyűjtése, 

rendszerezése. 

Ételreceptek gyűjtése. 

Ismer hagyományos magyar ételeket. 
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4.2. Élelmiszerek összetétele, szerkezete, 

tulajdonságai. 

Tápanyagok és szerepük. 

Változatos és kiegyensúlyozott étrend. 

Élelmiszer-szakkönyvek használata. Napi, heti étrendek összeállítása. 

Gyümölcsfalatkák és frissítők készítése. 

Ismeri a helyes táplálkozást. 

4.3 Az ételkészítés alapjai 

Házimunkák: a konyha berendezése és 

használati tárgyai. 

Táplálkozással kapcsolatos tevékenységek 

és szakmai pályák megismerése. 

Egyszerű ételek, italok tervezése, 

elkészítése. 

Ismeri az ételkészítéssel kapcsolatos 

balesetmegelőzési szabályokat. 

4.4.Étrendek. A családi asztal. 

A családi étkezés szokásai. 

Étkezéssel kapcsolatos szokások, 

problémák elemzése. 

Étrendtervezés, gazdaságosság számítás. 

Alkalomnak megfelelő terítési módok 

gyakorlása. 

Szalvéták hajtogatása minták alapján. 

Asztalt díszítő kellékek készítése. 

Ismeri a  hazai terítési szokásokat.. 

 

 

 

RÉSZÖSSZEFOGLALÓ 

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Részösszefoglaló. 
Környezetátalakítás: lakás, ruházkodás, 

táplálkozás. 

Felelős befogadói és alkotói magatartás 

kialakítása. 

Célszerű gazdálkodás (anyaggal, 

energiával, munkával, idővel) alapjainak 

kialakítása. 

Beszélgetés előre kiadott szempontok 

szerint. 

Csoportmunka egy-egy résztéma 

feldolgozásában. 

Képes, tervszerű tevékenység végzésére. 

 

5. TELEPÜLÉSEK KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE – TELEPÜLÉSTÍPUSOK ÉS -SZERKEZETEK 

 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

5.1. Településtörténet, városiasodás. 

Településtípusok. 

Életmódtípusok. 

A város funkciói. 

A világ nagy városai. 

Emberi szükségletek, igények, anyagok, 

szerkezetek, formák tapasztalati megisme-

rése. 

Lexikonok tanulmányozása. 

Táblázatok kitöltése megadott 

szempontok szerint. 
Séta a településen. 

Képes saját települése jellemzésére és 

besorolása a települési kategóriák közé. 

5.2. Településfunkciók és  

-szerkezetek 

A település funkcionális egységei. 

Tapasztalatok általánosítása, képességek 

kibontása. 

Adatsorok besorolása és rendezése. 

A település szerkezeti vázlatának 

elkészítése. 

Tudja kistelepülés szerkezetét önállóan, 

vázlatosan  ábrázolni. 
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Szerkezeti rajzok. A település térképének tanulmányozása. 

5.3. Települési modellek I. 

Tervezés. 

Kivitelezés előkészületei. 

Kiviteli terv. 

Házelemek tervezése, vázlatrajzok 

készítése. 

Kiviteli tervezés. 

Anyagvizsgálatok elvégzése (papír, fa, 

hugarocell). 

Házmakettek készítése papírból, hálózati 

rajzok felhasználásával. 

Képes egyszerű makett készítésére egyéni 

munkával. 

5.4. Települési modellek II. 

Munkaszervezés és munkamegosztás. 

Kivitelezés, ellenőrzés. 

Időbeli és térbeli konstruálás. Településszerkezeti modell készítése és 

archiválása (digitális fotó). 

Települési terepasztal építése (utak, 

vízfelületek, telkek, építmények). 

Képes településmakett készítésére 

csoportmunka keretében. 

 

6. TELEPÜLÉSEK KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE – ZÖLD TERÜLETEK 

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

6.1. Zöld növényzet környezetünkben 

A természeti és a technikai környezet 

kapcsolata. 

Növények szerepe az ember életében. 

Kerttípusok. 

Személyes hatás szerepe a 

környezetalakításban. 

Zöld növényzet kialakításával összefüggő 

tevékenységek megismerése. 

 

Tanulmányi séta. 

Térképek tanulmányozása. 

Növényápolási munkák 

gyakorlókertben, előkertben. 

Települési terepasztal kiegészítése 

zöld felületi makettekkel. 

Ismeri a kertek típusait és 

jellegzetességeit. 

6.2. Növényápolás 

Gyomtalanítás jelentősége, 

formái. 

Gyomnövények felismerése. 

Öntözés. 

Növényápolási ismeretterjesztő könyvek 

és folyóiratok használata. 

Beültetési terv ismertetése, rögzítése 

vázlatrajzban, elemzése. 

Erkélyláda beültetése. 

Munkaműveletek szakszerű elvégzése. 

Tantermi „zöld sarok” kialakítása. 

Tudja a kerti és szobanövényeket 

gondozni. 

 
7. TELEPÜLÉSEK KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE – KÖZLEKEDÉS A TELEPÜLÉSEKEN 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

7.1. A közlekedés történetéből. 

A közlekedés elemei, ágazatai. 
Technikatörténeti érdekességek 

megismerése. 

Szakkönyvek, történeti filmek 

tanulmányozása. 

Ismeri a közlekedési eszközök sajátos-

ságait. 

7.2. A közlekedés rendszere 

Ember, közlekedési pálya, jármű. 

 

Társadalmi, természeti és technikai 

környezet összefüggéseinek megismerése. 

Megfigyelés. 

Képek tanulmányozása, műtárgyak és 

részeik megnevezése. 

Ismeri a különböző közlekedési ágakat. 
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7.3. Közlekedési eszközök modellezése I. 

Találmányok. 

Alkatrészek és műszaki rajzaik. 

Elemi kézügyesség, eszközhasználati 

jártasság kialakítása. 

Megfigyelés: kocsimodell részei, anyaga. 

Műveleti sorrend összeállítása. 

Képes az eszközök szakszerű, 

balesetmentes használatára. 

7.4. Közlekedési eszközök modellezése II. 

A fa és tulajdonságai. 

Nemesített fák, fapótlók. 

Anyagminőség, -szerkezet és 

formaválasztási jártasság kialakítása. 

Anyagvizsgálatok elvégzése. 

 

Képes esztétikus modellvázlat készítésére. 

7.5. Gyalogos és kerékpáros közlekedés. 

Közlekedési jelzőtáblák. 

Gyalogos és kerékpáros közlekedés 

szabályai. 

Az egyéni életszervezés összefüggéseinek 

felismerése. 

Egészséges életmódra szoktatás. 

Jelzőtáblák tanulmányozása. 

Biztonságos útvonaltervezés. 

 

Ismeri az alapvető közlekedési 

szabályokat és betartja 

7.6. A kerékpár 

A biztonságos kerékpár jellemzői. 

 

Egyszerű eszközök és szerszámok 

figyelmes, elővigyázatos és szakszerű 

használata. 

Kerékpár karbantartó szerelése, egységek 

(kormánymű, fékek, világítás, hajtókar és 

pedál, gumiköpeny) vizsgálata. 

Gumiszerelés. 

Képes a kerékpár biztonsági berendezéseit 

ellenőrizni. 

El tud végezni egyszerű karbantartási 

munkákat. 

Tud kisebb sérüléseket ellátni. 

7.7. Tömegközlekedés 

Autóbusz, villamos, trolibusz, 

földalatti jellemzői. 

Közlekedési eszközökön elvárható 

viselkedés tudatosítása. 

Közlekedési eszközök sajátosságainak 

megfigyelése. 

Városon belüli útvonaltervek összeállítása 

(Internet használat). 

Ismeri a tömegközlekedési eszközök 

előnyeit. 

 

8. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TECHNIKA 

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

8.1. A kommunikáció 

Információ és kommunikáció. 

Jelek (morze, kotta, piktogram). 

A kommunikációs eszközök funkcióinak 

felismerése és tudatos használatuk. 

Játékos kommunikáció nem nyelvi 

eszközökkel. 

Felismeri a kapcsolatot és a külön-

bözőséget az információ és megjelenési 

formája között. 

8.2. Az információtechnika eszközei 

Beszéd. 

Írás. 

Hírközlés. 

A technikai eszközök, tárgyak segítik a 

környezet megismerését és átalakítását. 

A hír terjedésének megfigyelése és a 

jellemzők feltárása. 

Képes információk kifejezésére beszéddel, 

írással, rajzzal, jelekkel. 

8.3. Az információtechnika történetéből. 

Az információtechnika történetének 

jelentős találmányai és feltalálói. 

A fejlesztés. 

Technikatörténeti érdekességek meg-

ismerése. 

A szakképzettség szerepének tudatosítása. 

Adatgyűjtés írott és elektronikus források 

felhasználásával. 

Titkosírások készítése és megfejtése. 

Ismeri az információtechnika jelentős 

történeti egyéniségeit. 

8.4. A műszaki kommunikáció. 

Vetületi ábrázolás. 

Dokumentumok, előírások (szabványok) 

használatának és szerepének megértése. 

Vetületi képek azonosítása. 

Reprodukálás vetületi képek alapján. 

Képes vetületi kép készítésére egyszerű 

testekről. 
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Vonalfajták- és vonalvastagságok. 

Méretezés. 

Rajzolvasás ismerete. 

8.5. Az otthon szerszámai és használatuk. 

Fa-, fém- és műanyag megmunkálás 

eszközei. 

Szerelés szerszámai. 

Egyszerű anyagok megmunkálása. 

Balesetmegelőzés. 

Makettek, modellek, egyszerű tárgyak 

készítése (közlekedési tábla/ 

/tömegközlekedési megálló makettek, 

látványtervek). 

Egyszerű tárgy önálló elkészítése előre 

megtanult megmunkálási algoritmusok 

használatával. 
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9. ÉLET A TELEPÜLÉSEKEN 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

9.1. Egészségünk fejlesztése. 

A környezet állapotának és hatásainak 

jellemzése. 

Az emberi szervezetet károsító anyagok 

ismerete. 

Környezeti szférák vizsgálata: levegő, víz, 

talaj állapotának elemzése. 

Települési tér bejárása, szebb környezetet 

bemutató modellek megfogalmazása, 

készítése (padok, hulladéktárolók, 

kerékpárutak). 

Ismeri az egészséges lakókörnyezet fel-

tételeit. 

Képesek környezete fejlesztésére. 

9.2. Gazdálkodás életünk része. 

Termékelemzések. 

„Vásárlói kosár” vizsgálata. 

A különböző termékek rendeltetésének 

felismerése, a legkedvezőbbek 

kiválasztása. 

Különböző termékek életút elemzése. 

Hulladékgyűjtési módok elemzése. 

Értékbecslés játékosan. Figyelemfelkeltő 

plakát tervezése. 

Szerepjáték a szelektív hulladékkezelés 

fontosságáról. 

Ismeri egy család jövedelemforrásait és 

kiadásait. 

Ismeri a célszerű gazdálkodást 

9.3. Karbantartás, állagmegóvás. 

Ruházat karbantartása. 

Játékok, egyszerű eszközök javítása, 

működés ellenőrzése. 

Technológiai terv lépéseinek elemzése. Szerszámok, berendezések, kisgépek hasz-

nálata. 

Egyszerű ruhajavítási módok gyakorlása. 

Tud egyszerű háztartási eszközöket 

szakszerűen üzemeltetni. 

Ismeri a karbantartás főbb szabályait. 

9.4. Házimunkák a kertben. 

Kerttervezés. 

Munkaszervezés. 

Termékek felhasználása és 

értékesítése. 

Dísz- és haszonnövények gondozása. Ágyások, balkonládák beültetésének 

tervezése, ápolás szervezése. 

Tantermi zöld sarok növényeinek 

gondozása. 

Képes szakszerűen és kitartóan gondozni a 

rábízott növényeket. 

 

ÖSSZEFOGLALÓ 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Összefoglaló. 
Települések funkcionális egységeinek 

megismerése. 

Települési életformák. 

Az emberi szükségletekkel, igényekkel 

összefüggő tapasztalatok levonása, érdek-

lődés felkeltése. 

Beszélgetés előre kiadott szempontok 

szerint. 

Csoportmunka egy-egy résztéma 

feldolgozásában. 

Ismeri az időbeosztás szerepét. 

Képes önálló „időfénykép” (napirend, 

munkaterv) készítése. 
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6. ÉVFOLYAM 

 

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1  
 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 

  1. Az ember átalakítja környezetét 2 

  2. Épített tér és alakítása – lakások és lakóházak építése 4 

  3. Épített tér és alakítása – a lakás mint technikai rendszer 2 

  4. Épített tér és alakítása – lakberendezés 6 

Részösszefoglaló 1 

  5. Épített tér és alakítása – növények a lakásban 2 

  6. Mindennapjaink – konyhakultúra 6 

  7. Mindennapjaink – egészségünk fejlesztés  2 

Részösszefoglaló 1 

  8. Mindennapjaink – gazdálkodási teendőink 1 

  9. Kommunikáció és technika 5 

10. Technikai rendszerek 2 

11. Közlekedés új módon 2 

Összefoglaló 1 

 

Jellemzők  
Évi óraszám: 37 óra 

Heti óraszám: 1 óra/hét (rugalmasan átalakítható)  

Otthoni előkészület, dokumentumgyűjtés: 1 óra/hét 

 

Cél 

A tanulók 

– jól el tudjanak igazodni és otthonosan éljenek az épített térben; 

– legyenek képesek a mindennapi családi tevékenységekbe bekapcsolódni, tudjanak gazdálkodni és a családi munkamegosztás szerint 

tevékenykedni; 

– ismerjék az egészséges életmód főbb jellemzőit és törekedjenek ezek szerint élni; 
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– ismerjék és használják a kommunikáció és információátadás eszközeit és a technológiák lényegét; 

– tájékozottak legyenek a technikai környezetben és azok rendszereiben, ismerjék fel az ok-okozati összefüggéseket; 

– kulturáltan és szakszerűen közlekedjenek, óvják maguk és embertársaik egészségét; 

– készüljenek fel a technika világának mind mélyebb megismerésére. 

 

Ajánlott szempontok a tanulói teljesítmények értékeléséhez 

– Tevékenység megfigyelése és szóbeli megbeszélése. 

– Az elkészített dokumentumok (tervek, műszaki rajzok, technológiai leírások, sorrendek, adattáblák) előre megadott szempontok szerinti 

elemzése és osztályozása. 

– Elkészített modellek, tárgyak, rendszerek, elemzése és osztályozása. 

– Mérések, vizsgálatok, kísérletek menetének és eredményeinek csoportos és önelemzése, szóbeli értékelése. 

 

Feltételek 

Szemléltető eszközök. 

Oktatástechnikai eszközök, internetes kapcsolat. 

Iskolai könyvtár. 
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1. Az ember átalakítja környezetét 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

1.1.  A fejlődés. 

A fejlődés irányai. 

A környezetalakítás elvei. 

A növekedés határai. 

Személyes hatások, lehetőségek és 

szerepek felismerése a közvetlen 

környezet kialakításában. 

Újságok, cikkek elemzése. 

Megfigyelés. 

 

Ismeri a fejlődés és a fogyasztás 

alapfogalmait. 

1.2. Növekvő és változó emberi 

szükségletek. 

Alapvető, kiegészítő és 

luxusszükségletek 

Reklámok és hatásaik. 

A mesterséges környezettel kapcsolatos 

helyes viselkedés kialakítása. 

Fogyasztáselemzés készítése. 

Reklámhordozók elemzése. 

Reklámplakát készítése egy termékről. 

Tud tájékozódni a jelen és jövő környezeti 

problémáiban. 

 

2. ÉPÍTETT TÉR ÉS ALAKÍTÁSA – LAKÁSOK ÉS LAKÓHÁZAK ÉPÍTÉSE 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

2.1. Az építkezés anyagai. 
A lakások és lakóházak építési 

eljárásai és anyagai. 

Az építőanyagok funkcióinak, 

jelentőségének és jellemzőinek felis-

merése a környezetalakításban. 

Elvi vázlatok készítése. 

Elemzés. 

Építőanyag-gyűjtemény készítése. 

Ismeri a lakásépítés menetét, az 

építkezési hatóság elvárásait. 

2.2. A tervezéstől a kivitelezésig. 

A tervdokumentációk. 

Helyszínrajzok értelmezése. 

A szakképzettség szerepének és 

jelentőségének felismerése. 

Beépítési rajzok vázolása. 

Helyszínrajz vázolása tapasztalatok 

alapján. 

Képes értelmezni a helyszínrajzokat. 

2.3. A lakás tervrajzai. 

A lakóépületek tervrajzainak és 

kivitelezési folyamatának értelmezése. 

Dokumentumok (épület tervrajzok, 

szakkönyvek, ismertetők) használata 

az önálló tervezéshez. 

Homlokzati rajzvázlat készítése. 
Tervrajzok rajzolvasása. 

Képes értelmezni a házak és lakások 

alap- és homlokzati rajzait. 

2.4. Szakipari munkák a lakásban. 

Szerkezeti egységek és funkcióik. 

Szakipari munkák. 

Megmunkáló gépek és funkcióik. 

Probléma felismerése (családi) 

lakókörnyezetben. 

Technológiai tervek készítése, elmondása, 

leírása. 

Táblázatok kitöltése. 

Megfigyelés. 

Elemzés. 

Tapétaszükséglet számítása. 

Szakipari szakmák elemzése (előnyök, 

hátrányok felkutatása). 

Tud tájékozódni az egyszerű gépek 

részfolyamataiban. 

Ismeri a balesetmentes munka követel-

ményeit. 

 

3. ÉPÍTETT TÉR ÉS ALAKÍTÁSA – A LAKÁS MINT TECHNIKAI RENDSZER 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 
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3.1. A lakás pereme. 

A lakás peremei és a hatások. 

A probléma felismerése és 

megfogalmazása szóban és vázlatrajzban. 

Megfigyelés előre megadott szempontok 

szerint. 

Tanulmányi séta tüzéptelepen. 

Energiatakarékossági lehetőségek 

feltárása, saját lehetőségeink elemzése. 

 

Ismeri a perem fontosabb anyagi tulaj-

donságait. 

3.2. Közérzet és komfort. 
A közérzet és tényezői. 

A tevékenységek és a közérzet 

összefüggései. 

A rendeltetés, az anyag, a forma, a 

szerkezet az eljárás, és a gazdaságosság 

összefüggéseinek megismerése. 

Individuális életszervezési kialakítása. 

Megfigyelések. 

Táblázatok kitöltése. 

Hőmérsékletek mérése. 

Képes a kellemes közérzet jellemzőit 

megfogalmazni. 

 

4. ÉPÍTETT TÉR ÉS ALAKÍTÁSA – LAKBERENDEZÉS 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

4.1. A lakás beosztása. 

A jó és kényelmes lakás 

követelményei. 

A lakás funkcionális és formai 

megfelelése, célszerűség és gazdasá-

gos működtetés megállapítása. 

Követelmények rangsorba állítása. 

Lakásbeosztások elemzése saját 

tapasztalatok alapján. 

Ötletgyűjtés lakberendezési 

folyóiratokból. 

Ismeri a lakás tájolásának szerepét, 

hatásait. 

4.2. A lakás berendezése. Funkció-

szemlélet a lakás berendezésében. 

A lakberendezés esztétikai és 

funkcionális szerepe. 

A lakás berendezéseinek 

csoportosításai. 

Alkotófolyamat tervezése, műveleti 

sorrend összeállítása. 

Konstrukciós alapelveknek való 

megfelelés. 

 

Lakásbeosztás tervezése. 
Berendezési tárgyak kiválasztása. 

Képgyűjtemények, tablók összeállítása 

prospektusok felhasználásával. 

Tájékozott a lakás berendezésének 

alapelveiben. 

Ismeri a berendezési tárgyak funkcióit. 

4.3. Egy kis bútortörténet. 

Művészeti korszakok és a bútorok kap-

csolatai. 

Történeti érdekességek megismerése. 

Véleményformálás különböző korok 

bútorairól. 

Ízlésítélet kifejlesztése. 

 

Elemzés előre megadott szempontok 

szerint (funkció, kényelem, esztétika). 

 

Ismeri a jellegzetes népi magyar 

bútorokat. 

4.4. Textil a lakásban. 
Textíliák nyersanyagai. 

Rendeltetések, formák 

összefüggéseinek megfelelő 

tevékenység végzése. 

Lakástextíliák vizsgálata. 

Mosóporok tanulmányozása. 

Folttisztítószerek megismerése. 

 

Ismer az alapvető mosó- és tisztítósze-

reket. 
Tudja értelmezni a használati utasításukat. 

4.5. Szoba berendezése. 

A lakás felépítése, bútorzata. 
Alternatív lehetőségek közül a legjobb 

kiválasztása döntéssel. 

Személyes ráfordítás meghatározása 

önálló munkavégzés esetén. 

Faliképek, terítők tervezése. 

 
Képes célszerű és takarékos anyagfel-

használásra 
Tudják tisztán tartani környezetüket. 
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4.6. Egy kis népművészet. 

Fonal- és textilmunkák. 
Történeti érdekességek megismerése. 

A társadalmi–természeti–technikai 

környezet összefüggések feltárása. 

Alapöltések gyakorlása. 

Hímzésminták önálló tervezése. 
Kutatómunka: a népművészet szerepe az 

öltözködésben. 

Tud öltésfajtákat célszerűen használni, 

 

 

RÉSZÖSSZEFOGLALÓ 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Részösszefoglaló. 
Épített tér célszerű kialakítása, 

átalakítása, berendezése különböző 

korokban. 

Felelős befogadói és alkotói magatartás 

kialakítása. 

Célszerű gazdálkodás (anyaggal, 

energiával, munkával, idővel) 

tudatosítása. 

Beszélgetés előre kiadott szempontok 

szerint. 

Időbeosztás készítése. 

Képes tervszerű tevékenység végzésére. 

Tud ismereteket rendszerezni, 

összefoglalni. 

 

5. ÉPÍTETT TÉR ÉS ALAKÍTÁSA – NÖVÉNYEK A LAKÁSBAN 

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

5.1. Növények mesterséges környezetben. 

A lakás tájolása, megvilágítása, hőmér-

séklete. 

Gyakorlati tapasztalatra és tanult tudásra 

épülő forma-, anyag-, és eljárásismeret. 

Kísérletek elvégzése. 

Szobanövények igényeinek (szakkönyvi 

piktogramok) tanulmányozása. 

Ismeri a növények elhelyezésének 

szabályait. 

5.2. Növénytartó edények 

A növénytartó edények funkciói, 

esztétikai szerepük, fajtáik. 

Egyszerű alapanyagok alakítása, a 

kéziszerszámok kezelése, mérés. 

Virágtartók készítése, díszítése. 

Edények díszítése. 

Tud célszerűen megválasztani növénytartó 

edényeket. 

 

6. MINDENNAPJAINK – KONYHAKULTÚRA 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 
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6.1. Otthoni munkahelyeink. 

A lakás felépítése, a helyiségek 

funkciói. 

Önálló munkaszervezés, 

munkamegosztás kialakítása. 

Egyéni sajátosságok (időbeosztás, 

tempó) figyelembevétele a munka-

végzés során. 

Beszélgetés a házimunkáról. 

Takarítószerek megismerése használati 

utasítások elemzése és kísérletek alapján. 

Tankönyvhasználat. 

Képes a házimunkában való részvételre. 

6.2. A konyha kialakulása, fejlődése. 

A konyha bútorzata, edényei. 

Technikatörténeti és életmód-történeti 

érdekességek megismerése. 

Gyűjtőmunka régi konyhai felszerelésekből, 

használatuk elemzése. 

Képes megfigyeléssel szerzett ismeretek 

összegyűjtésére. 

6.3. A konyha, mint munkahely. 

Konyhánk elhelyezése, bútorzata. 

Rend és időbeosztás. 

Az érdeklődés és munkamód 

összehangolása az időbeosztásban. 

Modern konyhák tervezése a követelmények 

figyelembevételével. 

Képes környezete tisztántartására. 

6.4. Egyszerű ételek készítése. Terítés – 

tálalás – kínálat. 

Egészséges táplálkozás. 

A terítés írott és íratlan szabályai. 

Technikai, háztartási mindentudók 

használata. 

Az alkotás örömének átélése a tevékeny-

ségben. 

Ízlés fejlesztése. 

Egyszerű ételek készítése csoportokban. 

Tankönyvi feladatok megbeszélése. 

Asztalok terítése önálló elképzelések 

alapján. 

Ismer egyszerű ételkészítési eljárásokat 

Tud egy étkezéshez szakszerűen, 

esztétikusan megteríteni. 

6.5. Konyha- és ételhigiénia. 

Konyha higiéniai követelményei. 

Ételhigiéniai elvárások. 

A tárolás szabályai. 

Az emberi szükségleteket maradéktalanul 

kielégítő élelmiszerek tulajdonságainak 

megismerése. 

Konyha kialakítási tervek készítése. 

Egy bevásárlás termékeinek figyelemmel 

kísérése. 

Ismeri a konyha- és ételhigiéniai 

szabályokat. 

6.6. Élelmiszereink és egészségünk. 

Élelmiszerek kedvező és kedvezőtlen 

változásai. 

A probléma felismerése családi 

környezetben. 

A szervezetet károsító anyagok 

hatásmechanizmusának és következ-

ményeinek tudatosítása. 

Újságcikkek gyűjtése. 

Megfigyelések, kísérletek (tartósság). 

Csomagolási tájékoztatók elemzése 

(szavatosság, összetétel, tárolás). 

Képes az élelmiszer minőségének 

(fogyaszthatóságának) megállapítására. 
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7. MINDENNAPJAINK – EGÉSZSÉGÜNK FEJLESZTÉSE 

 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

7.1. A megjelenés élőfeltételei. 

Öltözködési módok, praktikus ruházat. 

Öltözködési terv készítése, az elképzelés 

bemutatása szóban és modellel, 

indoklással. 

Alkotó-, kritikai, megfigyelő- és kom-

munikációs képességek formálása. 

Egyszerűbb ruha-karbantartási munkák vég-

zése. 

Modelltervezés, kivitelezés (öltöztető 

bábu). 

Az öltözködés társadalmi szerepének 

elemzése (üzletek, irodák, bankok, iskola 

stb. területén). 

Képes a testápolásra, az időjárásnak 

megfelelő öltözködésre 

7.2. Egészségünk megőrzése. 

Szakterületek: ruhakészítő, cipész, 

fodrász, kozmetikus stb. 

Az egészséges életmód jellemzői, a 

rekreáció. 

Balesetek megelőzésének főbb 

szabályai. 

Célszerűség és gazdaságosság összefüggé-

seinek elemzése. 

A szakképzettség szerepének felismerése. 

Tevékenységek és pályák megismerése. 

Beszélgetés az egészséggel összefüggő 

szakterületekről. 

Filmek megtekintése. 

Önálló plakátok tervezése. 

 

Ismeri a legfontosabb egészséggel 

kapcsolatos problémákat és 

szakterületeket. 

 

RÉSZÖSSZEFOGLALÓ 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Részösszefoglaló. 
Épített tér díszítése. 

Mindennapjaink: étkezés, 

egészségmegőrzés, ruházkodás, 

gazdálkodás. 

Célszerű és tudatos gazdálkodás 

(anyaggal, energiával, munkával, idővel). 

Beszélgetés előre kiadott szempontok 

szerint. 

Foglalkozásokról áttekintő tabló 

összeállítása. 

Képes tervszerű tevékenység végzésére. 

Képes ismeretei rendszerezésére, 

összefoglalására. 
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8. MINDENNAPJAINK – GAZDÁLKODÁSI TEENDŐINK 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

8.1. Szolgáltatások igénybevétele. 

Családi szolgáltatások. 

A gazdálkodás alapjai. 

A döntés. 

A szakképzettség szerepének és jelen-

tőségének felismerése. 

Adatgyűjtés saját életünkről. 

Számlák elemzése. 

Bevétel, kiadás, mérleg készítése. 

Takarékossági lehetőségek elemzése. 

Be tud kapcsolódni a családi mun-

kamegosztásba. 

 

9. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TECHNIKA 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

9.1. Az információ-átadás története.  

A hír. 

Az információ-átadás technikai 

eszközei. 

A természet, a társadalom és a technika 

kapcsolatrendszerének, összefüggéseinek 

felismerése az információátadás körében. 

Kutatás szakkönyvekben, képes 

könyvekben, interneten (szemafor, 

jelzőtorony, távíró, rádió, tv, telefon stb.). 

Ismeri az információátadás történetét, 

neves személyiségek munkáját. 

9.2. A számítógép fejlesztésének története. 

Számolástól a számítógépig. 

Számítógépgenerációk. 

A technikai eszközök, tárgyak funkcióinak 

felismerése, a környezet átalakításban be-

töltött szerepük értékelése. 

A számítógép – mint fontos technikai 

találmány – szerepének elemzése. 

Magyar vonatkozások gyűjtése. 

Ismeri a számítógép fejlesztés 

indítékait. 

9.3. Kommunikáció a számítógéppel. 

A gépet működtető operációs rendszer 

kezelői szintű ismerete. 

A számítógép emberi szervezetre 

gyakorolt kedvezőtlen hatásainak 

elemzése. 

A szakképzettség szerepének tudatosítása. 

Számítógép és perifériáinak kezelése. 

Gyűjtőmunka a számítógép 

alkalmazási területeiről (közlekedés, 

bankok, robotok, technológiák). 

Tud alapfokon használni egy szoftvert. 

Ismeri a számítógépterem rendjére 

vonatkozó szabályokat. 

9.4. Logikai áramköri modellek. 

Logikai műveletek, igazságtáblák. 

Probléma lényegének megfogalmazása 

szóban vázlatrajzban, logikai táblában. 

Információ-átvitelt lehetővé tevő 

elektromos áramkörök megismerése.  

Logikai táblák kitöltése. 

Ismeri az alapvető logikai 

kapcsolásokat. 

9.5. Műszaki kommunikáció. 

Jelképes ábrázolások. 

Rajzok értelmezése. 

Az elképzelés rögzítése a szabványok 

által megadott keretek között. 

Egyszerű rajzok készítése. 

Rajzolvasási gyakorlat. 

Tud egyszerű vetületi, axonometrikus és 

jelképi rajzokat készíteni. 
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10. TECHNIKAI RENDSZEREK 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

10.1. Környezetünk rendszerei. 

Gépek. 

Anyagtechnológiák. 

Technikai rendszerek, funkciói, 

környezetük. 

Rendszerek, tárgyak, anyagok, 

szerkezetek jellemzése, leírása. 

 

Elemzés, csoportosítás. 

Táblázatok készítése. 

Egyszerű és összetett gépek elemzése 

(lejtő, emelő, csiga, daru, fúrógép, fűnyíró, 

kávédaráló, gépjármű). 

Ismeri a közvetlen környezet technikai 

rendszereit, képes elemezni ezeket. 

10.2. Anyagvizsgálat és biztonság. 

Anyagok tulajdonságainak vizsgálati 

módszerei. 

Jellemző tulajdonságok kiemelése. 

 

Egyszerű anyagvizsgálatok elvégzése. 

Rendszerező táblázatok összeállítása. 

Ismer összefüggéseket az anyagok 

szerkezete és tulajdonságai között. 

 

11. KÖZLEKEDÉS ÚJ MÓDON 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

11.1. Utazás gépjárművel. 

A közlekedés és parkolás szabályai. 

Célszerű gazdálkodás anyaggal, 

energiával, munkával, ráfordítással. 

Közlekedésre fordított idő elemzése 

(„utazási fénykép”). 

Közlekedési csomópontok megfigyelése. 

Közlekedési szabályok áttekintése. 

Egyszerű feladatlapok kitöltése, helyes 

válaszok elemzése. 

Tudja, milyen környezeti és forgalmi 

problémákat okoznak a gépjárművek. 

11.2. A kerékpár reneszánsza. 

Közlekedés kerékpárral. 

A kerékpár karbantartása, beállítása. 

Térbeli tájékozódás fejlesztése („térlátás, 

szemkontaktus”). 

Defenzív-kreatív kerékpárhasználat. 

Megfigyelés. 

Karbantartó szerelés. 

Kerékpárosok vezetési stílusának, maga-

tartásának elemzése. 

Ismeri a kerékpárt, a fontosabb 

karbantartást és beállítást. 

 

ÖSSZEFOGLALÓ 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Összefoglaló. 
Lakás, lakóhely, település. 

Települési életformák. 

A mesterséges környezetről szerzett 

tapasztalatok folyamatos bővítése és 

kritikus alkalmazása. 

Beszélgetés előre kiadott szempontok 

szerint. 

Csoportmunka egy-egy résztéma 

feldolgozásában. 

Képes ismereteit összefoglalni, 

kreatív módon gondolkodni. 
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7. ÉVFOLYAM 

 

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1  
 

 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 
  1. Anyagi javak előállítása 3 

  2. Korszerű rendszerek – energia előállítása és felhasználása 4 

  3. Korszerű rendszerek – informatikai rendszerek 3 

  4. Korszerű rendszerek – anyagok előállítása és felhasználása 4 

RÉSZÖSSZEFOGLALÓ 
1 

  5. Korszerű rendszerek – a gép 4 

  6. Lakókörnyezetünk rendszerei – növények lakókörnyezetünkben (6 óra) 3 

  7. Lakókörnyezetünk rendszerei – lakóházak, lakások fűtési és 

szellőztetési rendszerei 

2 

  8. Lakókörnyezetünk rendszerei – konyhatechnikai rendszerek és 

működtetésük 

4 

  9. Élet a településen – egészségünk fejlesztése 2 

10. Élet a településen – közlekedés 3 

11. Élet a településen – a munkahely 3 

ÖSSZEFOGLALÓ 

1 

 

Jellemzők  
Évi óraszám: 37 óra 

Heti óraszám: 1 óra/hét (rugalmasan átalakítható)  

Otthoni előkészület, dokumentumgyűjtés: 1 óra/hét 

 

Cél 

A tanulók 
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– jól el tudjanak igazodni és otthonosan éljenek a tágabb épített térben; 

– ismerjék fel a fogyasztás és a termelés összhangjának fontosságát; 

– ismerjék lakókörnyezetük termelő üzemeinek sajátosságait; 

– legyenek fogékonyak a technikai újdonságok iránt; 

– ismerjék az egészséges életmód főbb jellemzőit és törekedjenek ezek szerint élni; 

– becsüljék a fizikai munkát, ismerjék a legfontosabb technológiák lényegét; 

– tájékozottak legyenek a technikai környezetben és azok rendszereiben, ismerjék fel az ok-okozati összefüggéseket; 

– kulturáltan és szakszerűen közlekedjenek, óvják maguk és embertársaik egészségét; 

– készüljenek fel a technika világának mind mélyebb megismerésére; 

– készüljenek a pályaválasztásra; 

– tudjanak tapasztalati megismerésen alapuló munkavégzést végezni. 

 

Ajánlott szempontok a tanulói teljesítmények értékeléséhez 

– Tevékenység megfigyelése és szóbeli megbeszélése. 

– Az elkészített dokumentumok (tervek, műszaki rajzok, technológiai leírások, sorrendek, adattáblák) előre megadott szempontok szerinti 

elemzése és osztályozása. 

– Elkészített tárgyak, rendszerek, elemzése és osztályozása. 

– Mérések, vizsgálatok, kísérletek menetének és eredményeinek csoportos- és önelemzése, szóbeli értékelése. 

 

Feltételek 

Szemléltető eszközök. 

Oktatástechnikai eszközök, internetes kapcsolat. 

Iskolai könyvtár. 
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1. ANYAGI JAVAK ELŐÁLLÍTÁSA 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

1.1. Fogyasztás és termelés 

Fogyasztás, termék, termelés alapjai. 

Az emberi szükségletek és igények 

meghatározó szerepének erősítése a 

társadalmi, a gazdasági és a technikai 

fejlődésben. 

Megfigyelés és csoportosítás megadott 

szempontok szerint. 

Statisztikai adatok gyűjtése és 

feldolgozása a termelés és fogyasztás 

területéről. 

Ismer fontosabb termékeket. 

1.2. Termelési centrumok 

környezetünkben. 

A termelés alapfogalmai. 

A technológiák, a munkaműveletek és a 

mesterséges környezet változásai 

kapcsolatának felismerése, vizsgálata. 

Folyamatábrák készítése. 

Termékút elemzés. 

Néhány ipari termelési technológia 

megismerése (nyomda, kenyérgyár, 

tejüzem) 

Ismeri a termelés folyamatát. 

1.3. Hulladékok környezetünkben. 

Termelési és fogyasztási hulladékok 

keletkezése és kezelése. 

A környezetalakítás, az állapotváltoztatás 

felelősségének kialakítása. 

Megfigyelés és csoportosítás megadott 

szempontok szerint. 

Hulladékhasznosító technológiák 

megismerése. 

Egyszerű munkadarabok készítése 

hulladék anyagokból (textil, műanyag 

flakon, papír). 

Ismeri a hulladékok főbb típusait és 

szakszerű kezelésüket. 

2. KORSZERŰ RENDSZEREK – ENERGIA ELŐÁLLÍTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

2.1. Az energia felhasználása különböző 

korokban. 

Természeti energiaváltozások 

hasznosítása. 

Az emberiség történetében alapvető 

technikai alkotások és azok környezeti 

kapcsolatainak megértése. 

Irodalomkutatás (technikatörténeti 

szakirodalom). 
A szél energiáját hasznosító modellek 

bemutatása, új modellek készítése. 

Ismeri a különböző energiaformák 

felhasználását  

2.2. Ásványi energiahordozók. 

Természeti energiaforrások 

csoportosítása. 

Ásványi energiahordozók keletkezése 

és felhasználása. 

Az alkotó, elemző és értékelő munkához 

dokumentumok alkalmazása. 
Szénfajták gyűjtése. 
Képsorok elemzése. 

Statisztikai adatok gyűjtése. 

Égési folyamat vizsgálata (gyufaszál, 

gyertya stb.). 

Ismeri az ásványi energiahordozók 

jellemző tulajdonságait. 
Ismeri az erőművi folyamatok lényegét. 
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2.3. Megújuló energiaforrások. 

A megújulás értelmezése. 

Alternatív energiaforrások. 

A természeti és technikai környezet 

tanulmányozása alapján a probléma 

meghatározása. 

Fogyasztási adatok felmérése. 

Hazánk adottságainak elemzése. 
Egyszerű modellek készítése a vízenergia 

és a napenergia hasznosítására. 

Ismeri az alternatív energiaforrásokat. 

2.4. Az energiaátalakítás környezeti 

problémái. 

Energiafelhasználás átalakítási 

láncolata. 

A problémahelyzet megfogalmazása és 

szemléltetése. 

Irodalomkutatás. 

Táblázatok, grafikonok, képek elemzése. 

Fogyasztási adatok felmérése, 

energiatakarékossági javaslatok meg-

fogalmazása. 

Ismeri a környezettudatos magatartás 

fogalmát. 
 

 

3. KORSZERŰ RENDSZEREK – INFORMATIKAI RENDSZEREK 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

3.1. Az információátadás folyamata. 

Az információ (mint alapkategória). 

Az emberi figyelem korlátai. 

A problémahelyzet feltárása, technikai 

újítások szükségessége. 
Megfigyelés előre megadott szempontok 

szerint 
Elemzések: számítógépek szerepe a 

technológiai folyamatokban. 

Ismeri az információátadás folyamatát. 

3,2, A számítógép, mint információ-

továbbító és átalakító rendszer. 

A számítógép funkciói. 

Számítógéppel segített irányítások. 

Folyamatirányítási technológiák 

tervezése. 

A terv-gondolat közérthető 

megjelenítése. 

Irodalomkutatás. 
Elemzések. 

Tanulmányi séta, filmek megtekintése. 

Ismer számítógéppel  segített folyama-

tokat. 

3.3. Műszaki kommunikáció. 

Axonometrikus, vetületi és metszeti 

ábrázolás. 

Rajzolvasás. 

Térbeli gondolkodás és a szóbeli-írásbeli 

kifejezés összhangjának biztosítása. 

Egyszerű műszaki rajzok készítése, 

rajzolvasás. 

Számítógéppel készített rajzok elemzése 

(rétegek szerepe). 

Tud egyszerűbb rajzokat elemezni, 

ismeri a legfontosabb jelöléseket. 
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4. KORSZERŰ RENDSZEREK – ANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

4.1. Az anyagok csoportosítása. 

Anyagok csoportosítása. 

Jellegzetes technológiák. 

A felhasználási tervhez illeszkedő anyag-

használat és szerkezetválasztás 

értékelése. 

Elemzés. 

Megfigyelés előre meghatározott 

szempontok szerint. 
Öntés, hengerlés, kovácsolás, sajtolás 

technológiájának megismerése. 

Ismeri környezete jellegzetes anyagait. 

4.2. A fémes anyagok és meg-

munkálásuk. 

Fémek jellemzői. 

Fémek megmunkálása. 

Az anyag szerkezeti átalakításának és 

funkcionális, gazdaságossági megfelelé-

sének értékelése. 

Egyszerű anyagalakítások végzése. 
Szerszámok szakszerű használata. 

 

Ismeri a fémek legfontosabb 

megmunkálási eljárásait. 

4.3. Műanyagok és alkalmazásuk. 

Műanyagok tulajdonságai, fontosabb 

csoportosítási szempontok. 

Rendeltetésnek, formának, 

technológiának megfelelő anyag válasz-

tása. 

Táblázat elemzése. 

 

Ismeri a műanyagok legfontosabb 

tulajdonságait és az újrahasznosítási 

módokat. 

4.4.  Egyszerű használati tárgyak 

tervezése és kivitelezése. 

Oldható és nem oldható kötések. 

Dísztárgyak tervezése és kivitelezése. 

A tervezés, kivitelezés 

algoritmusának következetes 

betartása. 

A munkatevékenységhez szükséges 

ismeretek és szabályok betartása. 

Művelettervek és eszközszükségletek ter-

vezése. 

Dísztárgyak készítése. 

Képes tárgyak tervezésére és kivitelezé-

sére. 

 

RÉSZÖSSZEFOGLALÓ 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Részösszefoglaló. Szervezett munkavégzés, ügyes 

eszközhasználat kifejlesztése. 

Tervezett időbeosztás követése 

Rendszerezés, elemzés. 

Beszélgetés előre kiadott szempontok 

szerint, rajzolvasás. 
Rajzok készítése makettekről. 

 

Képes összefüggések felismerésére. 
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5. KORSZERŰ RENDSZEREK – A GÉP 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

5.1. Géprendszerek és szerkezetük. 

Gépegység szerkezete. 

A szerkezeti részek feladatai. 

A technikai környezet és rendszereinek 

feltárása megfigyelés alapján. 

Gépek elemzése. Ismeri a gépek funkcióit és szerkezetét. 

5.2. Gépelemek és ábrázolásuk. 

Gépelemek funkciói, jellemzőik és 

ábrázolásuk. 

Technikai problémák (terhelés, kiviteli 

korlátok, kapcsolódások) 

megfogalmazása szóban, rajzban. 

Gépek és gépelemek elemzése. 

Csavarok és csavaranyák vizsgálata. 

Rajzolvasás. 

Ismeri a rajzok és a valóságos alkatrészek 

közötti kapcsolatot. 

5.3. Egyszerű mechanizmusok 

modellezése. 

Mozgásátalakító szerkezetek. 

A rendeltetés, a forma, a technológia 

összekapcsolása a tervezés, a szervezés 

és a kivitelezés folyamatában. 

Elemzések rajzok segítségével 

 

Ismeri a mozgásátalakítók feladatait. 

5.4.  Belsőégésű motorok. 

Belsőégésű motorok működési elve. 

A belsőégésű motor működése során 

fellépő szerkezeti problémák 

meghatározása. 

Elemzés modell vagy 

szemléltetőeszközök segítségével. 

 

Ismeri az Otto- és a dízelmotor működési 

elvét és főbb egységeit. 

 

6. LAKÓKÖRNYEZETÜNK RENDSZEREI – NÖVÉNYEK LAKÓKÖRNYEZETÜNKBEN 

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

6.1. Szobai dísznövényeinkről. 

Növények életfeltételei, igényei. 

A választott növények, anyagok és 

technológiák jellemzése. 

Csoportmunka. 

Iskolai zöld sarokban, tanteremben lévő 

növények gondozása (portalanítás, 

öntözés, átültetés). 

Tudja a szobanövényeket gondozni.. 

6.2. A hagyományos díszkert jellegzetes 

növényei, ápolási munkái. 

A kert növényei. 

Fák, bokrok, cserjék, virágok. 

A díszkert növényápolási munkái. 

A kooperációs készség és a 

konfliktusmegoldási tapasztalatok tu-

datosítása páros munkaszervezés esetén. 

Kerttervek készítése. 

Ágyások tervezése. 

 

Ismeri a legszebb és leggyakoribb 

kerti növényeket. 

Képes a munka megtervezésére. 

6.3. Kerti bútorok és térelválasztók. 

Kerti bútorok és térelválasztók 

funkciói, kiviteleik. 

Felelősség és szabálytudat fejlesztése. 

Szervezett munka, a kéziszerszámok és 

eszközök szakszerű kezelése. 

Térelválasztó makett tervezése. Képes kreatív módon tervet készíteni. 
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7. LAKÓKÖRNYEZETÜNK RENDSZEREI – LAKÓHÁZAK, LAKÁSOK FŰTÉSI ÉS SZELLŐZTETÉSI RENDSZEREI 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

7.1. A kellemes közérzet biztosítása. 

A kellemes közérzet tényezői. 

A mesterséges környezet vizsgálata, 

jellemzőinek megismerése, tapasztalat-

szerzés a mesterséges környezetről. 

Mérések a lakásban. 
Megfigyelések előre megadott 

szempontok szerint. 

Ismeri a kellemes közérzet feltételeit. 

 

7.2. Fűtés és szellőzés. 

Fűtőberendezések funkciói és 

működésük. 

Fontos emberi igények és a technikai 

lehetőségek közötti különbség megisme-

rése. 

A technológia és a gazdaságosság 

összefüggéseinek tapasztalati meg-

fogalmazása. 

Hőtermelők (kemence, kályha, kandalló, 

kazán) és hőleadók (radiátor, konvektor, 

hősugárzó, légbefúvó) elemzése rajzok, 

képek alapján. 

Tudja a fűtőberendezéseket értékelni 

takarékosság (energia, idő), biztonság, 

esztétikai kivitel szempontjából. 

 

 

8. LAKÓKÖRNYEZETÜNK RENDSZEREI – KONYHATECHNIKAI RENDSZEREK ÉS MŰKÖDTETÉSÜK 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

8.1. Korszerű konyha.  

A konyha elrendezése, bútorai. 
A régi konyha. 

Konyhahigiénia. 

Ételkészítő eljárások. 

A munkavégzéshez szükséges kézügyes-
ség, eszközhasználati 
jártasság kialakítása. 

Konyhatechnikai eszközök 

csoportosítása, szakszerű használata. 
Balesetelhárítási szabályok felidézése. 

Egyszerű ételek elkészítése. 

Képes a konyhát célszerű eszközökkel, 

gépekkel felszerelni, egyszerű ételeket 

készíteni. 
  

8.2. A hűtőgép és helyes használata. 

Takarékosság a konyhában. 

Élelmiszerek helyes tárolása a hűtő-

szekrényben. 

Háztartási gépek használata, energia-

takarékos munkavégzés. 

Az emberi szükségletek és igények 

kielégítésére szolgáló technikai beren-

dezések megismerése. 

 

A hűtés típusainak megismerése, tan-

könyvi feladatok megbeszélése. 

Különböző számlák (villamos energia-, 

víz-, fűtésszámlák) tanulmányozása. 

Hűtőgéptípusok keresése adott 

feladatokra (csoportmunka 

internethasználattal). 

Tud többféle megoldást egy problémára. 

8.3. Egyszerű konyhatechnikai eszközök 

készítése. 

Különböző anyagok megmunkálási 

módja. 

Műveletterv készítése. 

Műveletterv készítése. 

A megoldáshoz szükséges készségek 

számbavétele. 

Tervezés, rajzolás. 
Textilanyagok megmunkálása. 

Tervezett munkadarabok elkészítése a 

műveletterv segítségével. 

Képes átgondolt munkavégzésre, a 

műveletvégzéshez szükséges eszközök 

balesetmentes használatára. 
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8.4. Mélyhűtött félkész ételek a 

konyhában. 

Saláták készítése. 

A munkavégzéshez szükséges kézügyes-

ség, eszközhasználati jártasság 

kialakítása. 

Különböző saláták készítése mélyhűtött 

zöldségekből. 

Alkalmazza az egészséges táplálkozás 

szabályait 

 

 

9. ÉLET A TELEPÜLÉSEN – EGÉSZSÉGÜNK FEJLESZTÉSE 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

9.1. Kellemes megjelenés, ízléses öltözet. 

Testápolás. 

Öltözködési szabályok. 

Az egyéni tapasztalatok és a külső 

információk összekapcsolása. 

Ismereteink felidézése a táplálkozásról, a 

tisztálkodásról, öltözködésről. 
Tisztálkodószerek tanulmányozása. 

Képes következetesen az ápolásra, a 

tiszta, ápolt külsőre. 

9.2. Ruházatunk, ruházati üzletek és szol-

gáltatások. 

Textilanyagok nyersanyagai, 

tulajdonságai. 

A ruházat szakszerű, gondos kezelése, 

szépségének örömteli átérzése. 

Ruhatárunk elemzése. 

Ruházati üzletek megismerése. 
„Házi” divatbemutató rendezése, közös 

elemzés. 

Képes ruházatát tisztán tartani, megvál-

toztatni az alkalomnak megfelelően. 

 

10. ÉLET A TELEPÜLÉSEN – KÖZLEKEDÉS 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

10.1. A gépjárművek típusai, jellemzőik. 

Az autó technikatörténete. 

A rendeltetés, a gazdaságosság 

összefüggéseinek tapasztalati és fogalmi 

elsajátítása. 

Filmvetítés az autó történetéről. 

Egy-egy autó- vagy motorkerékpár 

típusról történeti tabló készítése kutatás 

alapján. 

Ismeri a gépjárművek műszaki 

jellemzőit. 

10.2. A személygépkocsi üzeme. 

A személygépkocsik üzemanyagai. 

A járművek jellemző adatai. 

Kommunikációs készség kifejlesztése 

a tapasztalatok és gondolatok 

kifejezésére. 

Katalógusok elemzése. 
Kismotor műszaki tesztlap megismerése, 

közös kitöltése. 

Tudja jellemezni a gépjármű 

üzemanyagokat. 

10.3. A kulturált közlekedés. 

A KRESZ. 

A kulturált közlekedés szabályai. 

Tudatos döntés, az emocionalitás jelentő-

ségének felismerése a közlekedésben 

(defenzív közlekedés). 

Megfigyelések. 
Statisztikák elemzése. 

Közlekedési tesztlapok egyéni kitöltése. 

Képes kultúrált közlekedésre. 

 

11. ÉLET A TELEPÜLÉSEN – A MUNKAHELY 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 
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11.1. Munka és munkahelyek. 

Közvetlen és közvetett munka 

A munkavégzés története és 

csoportjai. 

Konkrét pályaterületek és 

jellemzőinek feltárása. 

Megfigyelések: munkalehetőségek 

térségünkben, régiónkban. 
Képek elemzése, szerepjátékhoz adat-

gyűjtés. 

Munkahelyi szerepjáték: különböző korok 

munkahelyei. 

Ismeri a kellemes munkahely követelmé-

nyeit. 

11.2. Foglalkozások és jellemzőik. 

Foglalkozások és jellemzőik. 

A foglalkozások értékelése, egyéni 

elvárások és a különbségek feltárása. 

Megfigyelések előre megadott 

szempontok alapján. 

Foglalkozások pozitívumainak és 

negatívumainak elemzése. 

Ismeri a foglalkozások fontosabb 

jellemzőit. 

11.3. Pályaválasztás. 

A magyar iskolarendszer jellemzői. 

Pályaválasztás menete. 

Konkrét pályaterületek elemzése 

konstruktivitási készség szem-

pontjából. 

Tájékozódás előre megadott szempontok 

figyelembevételével. 

Lehetőségek és elvárások elemzése, 

(iskolák, munkahelyek). 

Ismeri a különböző szakterületek 

követelményeit. 

 

ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Összefoglaló. 

Az anyagi javak előállítása és felhasz-

nálása. 

A megismert mesterséges környezet 

rendszerezése. 

Beszélgetés előre kiadott szempontok 

szerint. 

Feladatlapok kitöltése és közös 

értéklelése. 

Képes ismereteit rendszerezni, 

összefoglalni, az összefüggéseket felis-

merni. 
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8. ÉVFOLYAM 

 

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1  
 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 
  1. Az ember átalakítja környezetét – környezetbarát építkezés  2 

  2. Az ember átalakítja környezetét – közművek  4 

  3. Az ember átalakítja környezetét – energiaellátás 4 

  4. Az ember átalakítja környezetét – műszaki kommunikáció 2 

  5. Az ember átalakítja környezetét – irányítási folyamatok 3 

RÉSZÖSSZEFOGLALÓ 
1 

  6. Korszerű rendszerek – a gépjármű  4 

  7. Korszerű rendszerek – információtechnika 3 

  8. Korszerű rendszerek – a modern konyha  3 

  9. Élet a településeken – környezetszennyezés és egészségünk  2 

10. Élet a településeken – munkahelyek környezetünkben  2 

11. Élet a településeken – közlekedés járművel  1–3 

12. A megjelenés higiéniája  1–4 

13. Kertkedvelőknek – kertészkedőknek  1–3 

ÖSSZEFOGLALÓ  
1 

 

 

Megjegyzés: Az 1–4 óra intervallum azt jelenti, hogy bármely tananyagrész feldolgozható, az adottságok függvényében. 
 

Jellemzők 
Évi óraszám: 37 óra 

Heti óraszám: 1 óra/hét (rugalmasan átalakítható)  

Otthoni előkészület, dokumentumgyűjtés: 1 óra/hét 
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Cél 

A tanulók 

– jól el tudjanak igazodni és otthonosan éljenek a tágabb épített térben; 

– tájékozottak legyenek a különböző technikai rendszerek irányításában; 

– legyenek fogékonyak a technikai újdonságok iránt; 

– ismerjék a korszerű rendszerek (gépjármű, informatika, konyha) főbb jellemzőit; 

– ismerjék az egészséges életmód főbb jellemzőit és törekedjenek ezek szerint élni; 

– becsüljék a fizikai munkát, ismerjék a legfontosabb technológiák lényegét; 

– képesek legyenek egyszerű technikai problémák modellezésére, egyszerű tárgyak tervezésére, kivitelezésére; 

– tájékozottak legyenek a technikai környezetben és azok rendszereiben. Ismerjék fel az ok-okozati összefüggéseket; 

– kulturáltan és szakszerűen közlekedjenek, óvják maguk és embertársaik egészségét; 

– készüljenek fel a technika világának mind mélyebb megismerésére; 

– készüljenek a pályaválasztásra. 
 

Ajánlott szempontok a tanulói teljesítmények értékeléséhez 

– Tevékenység megfigyelése és szóbeli megbeszélése. 

– Az elkészített dokumentumok (tervek, műszaki rajzok, technológiai leírások, sorrendek, adattáblák) előre megadott szempontok szerinti 

elemzése és osztályozása. 

– Elkészített modellek, tárgyak, rendszerek, elemzése és osztályozása. 

– Mérések, vizsgálatok, kísérletek menetének és eredményeinek csoportos- és önelemzése, szóbeli értékelése. 

Feltételek 

Szemléltető eszközök. 

Oktatástechnikai eszközök, internetes kapcsolat. 

Iskolai könyvtár. 
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1. AZ EMBER ÁTALAKÍTJA KÖRNYEZETÉT – KÖRNYEZETBARÁT ÉPÍTKEZÉS 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

1.1. Hagyományos és modern 

irányzatok az építészetben. 

Építőanyagok fejlődése, új 

technológiák. 

Az emberi szükséglet és a társadalmi-

gazdasági-technikai fejlődés 

kapcsolatának felismerése. 

Az alkotás örömének, szépségének 

átérzése. 

Technikatörténeti tabló készítése 

különböző építményekről. 

 

Ismeri az alapvető építőanyagokat. 
Tudja, hogy a tervezés felelősségteljes 

munka. 

1.2. Épületek és építmények 

környezeti kapcsolatai. 

Építményekkel kapcsolatos 

követelmények. 

Építményeket érő hatások 

elemzése. 

A környezetalakítás, az 

állapotváltoztatás hatásainak, 

törvényszerűségeinek és felelős-

ségének tudatosítása. 

Technikatörténeti tabló készítése. 

 
Alakuljon ki az igény a művi és 

természeti környezet harmonikus 

kapcsolatának alakítására. 

 

2. AZ EMBER ÁTALAKÍTJA KÖRNYEZETÉT – KÖZMŰVEK 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

2.1. A víz útja. 

A víz körforgása. 

A víz hasznosítása. 

A vízellátással kapcsolatos problémák 

és az alkalmazott műszaki megoldások 

megértése. 

A problémák megoldásához szükséges 

beállítódások kifejlesztése. 

Megfigyelések. 
Adatok gyűjtése a vízfelhasználás terüle-

teiről. 

Egyszerű vízvizsgálatok lefolytatása külön-

böző vízmintákból. 

Ismeri a víz szerepét. 
Tudja, hogy a vízkészletekkel gazdálkodni 

kell. 

2.2. Korszerű vízellátás, csatornázás. 

A víz előállításának és 

felhasználásának útja. 

A technikai rendszerek, műtárgyak 

gondos és szakszerű használatának 

kifejlesztése. 

Környezetünk harmóniájának és 

minőségének kímélése. 

Adatgyűjtés. 
Elemzések. 

Fotók készítése településünk vízellátásáról, 

csatornázásáról. 

Közkutak fotógyűjteményének összeállí-

tása. 

Ismerjék a vizek tulajdonságait. 

2.3. Vízellátó rendszer. 

A közművek feladatai és rendszere. 

Jellegzetes csőszerelvények. 

Vízellátással kapcsolatos berendezések 

és szerelvények elemzése 

bemutatótermi ismertetők, katalógusok 

használata során. 

Tapasztalatok és az információk 

összevetése. 

Régi katalógusok tanulmányozása. 
Szerelvények megismerő karbantartása: ki-

folyó szelep, zuhanyrózsa, csapok. 

Ismeri a hagyományos és a korszerű 

vízellátó berendezéseket. 
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2.4. A háztartási hulladék kezelése 

korszerű módon. 

A háztartási hulladék jellemzői és 

kezelésük. 

Annak felismerése, hogy az 

alkalmazott technológiák szoros kap-

csolatban vannak környezetünk állapo-

tával. 

Célszerű és tudatos magatartás kifej-

lesztése a hulladék szelektív gyűj-

tésében és kezelésében. 

Adatok gyűjtése. 
Elemzés előre megadott szempontok alap-

ján. 

Egyszerű használati tárgyak készítése 

újra hasznosítható hulladékokból 

(műanyag, papír). 

Különleges ötletek gyűjtése az otthoni 

újra felhasználásra. 

Legyen igényük arra, hogy a hulla-

dékot környezetbarát módon 

kezeljék. 

 

3. AZ EMBER ÁTALAKÍTJA KÖRNYEZETÉT – ENERGIAELLÁTÁS 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

3.1. Elsődleges és átalakított 

energiák. 

Energialáncok elemzése. 

Energiaátalakítás, energiaszállítás 

módjai. 

Energiaszükséglet és lehetőség 

közötti különbségek feltárása. 

Technikai problémák meghatározása 

megfigyelés alapján. 

Táblázatok, statisztikai adatok gyűjtése, 

elemzése. 

 

Ismer energiaátadási módokat, ismeri az 

energiatakarékosság lehetőségeit. 

3.2. Villamosenergia előállítása és 

hasznosítása. 

Villamosenergia előállításának 

módjai. 

Hazánk villamosenergia-

termelése. 

A villamosenergia-termelés 

technológiai folyamatának ábrázolása 

vázlatban. 

Erőművek térbeli eloszlásának 

elemzése. 

Magyarország erőműveinek 

feltérképezése. 

Erőművek bemutatkozó honlapjainak 

megkeresése és kijegyzetelése előre 

felvett szempontok szerint. 

Ismeri a villamos energia 

előállításának legfontosabb lépéseit. 

3.3. A világítás fejlődése 

Technikatörténeti ismeretek a 

világítás fejlődéséről. 

A korokra jellemző problémahelyzet 

felismerése. 

Egy mai lakás világítási rendszerével 

összefüggő elvárások (prob-

lémahelyzet) megfogalmazása. 

Lakás elektromos hálózatának elemzése 

tervek alapján. 

 

Ismeri a világítás régi és mai 

eszközeit. 

Áramköri jelek ismerete. 

3.4. Környezetbarát 

energiarendszerek. 

Korszerű energiatermelési módok. 

Napenergia közvetlen és közvetett 

hasznosítására vonatkozó egyéni 

gondolatok, elképzelések műszaki áb-

rában. 

Napelemek, napkollektorok felkutatása, 

működtetésük elemzése. 

 

Ismer néhány korszerű energia előál-

lítási módot. 
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4. AZ EMBER ÁTALAKÍTJA KÖRNYEZETÉT – MŰSZAKI KOMMUNIKÁCIÓ 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

4.1-4.2.Műszaki kommunikáció. 

Összeállítási és részletrajzok, 

metszeti ábrázolások értelmezése. 

Szerkezetterv készítése a műszaki 

rajz szabályai szerint. 

A szükséges készségek számbavétele. 

Metszetábrázolás gyakorlása. 

Egyszerű szerkezeti részek ábrázolása. 
Ismeri a metszet fogalmát, 

jelentőségét. 

Tud műszaki rajzokat olvasni. 

 

5. AZ EMBER ÁTALAKÍTJA KÖRNYEZETÉT – IRÁNYÍTÁSI FOLYAMATOK 

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

5.1. Irányítási problémák és feladatok. 

A gépek irányítása. 

Az irányítás felosztása. 

Irányítási problémahelyzet felismerése és 

megfogalmazása (közlekedési lámpa, 

mosógép). 

Elemzés. 
 

Ismeri és alkalmazza az irányítás 

fogalmi rendszerét. 

5.2. Szabályozás és vezérlés. Forgalomirányító modell elvi 

tervezése. 

 Ismeri a visszacsatolás szerepét. 

5.3. A számítógépek a technikai 

folyamatok irányításában. 

Önműködő rendszerek. 

 

Javasolt algoritmusok betartása, 

szabályok felismerése. 

Számítógépek és elektronikus modellek 

működtetése. 

Képes a számítógépen önállóan mű-

veleteket végezni. 

 

RÉSZÖSSZEFOGLALÓ 

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Részösszefoglaló. 

Rendszerszemléletű elemzés. 

A tudatos konstruálás kifejlesztése: 

tervezés, időbeosztás követése. 

Beszélgetés előre kiadott szempontok 

szerint, rajzolvasás. 
Rajzok készítése makettekről. 

Ismeretek rendszerezése rejtvény segítségé-

vel. 

Képes technikai alkotások rendszer-

szemléletű elemzésére. 
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6. KORSZERŰ RENDSZEREK – A GÉPJÁRMŰ 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

6.1. A gépjármű üzeme. 

A közlekedési nagyrendszer elemei. 

A mesterséges környezet 

rendszerezése, elemzése. 

A gépjármű társadalmi-gazdasági-

technikai fejlődésben játszott 

szerepének tudatosítása. 

Megfigyelés előre megadott 

szempontok alapján. 

A közlekedésfejlesztés irányvonalainak 

megismerése. 

Tájékozott a közlekedés helyéről a 

nemzetgazdaságban. 

6.2. A gépjármű és a környezet. 

Gépjárművek környezeti hatásai. 

Annak tudatosítása, hogy a 

munkaműveletek, technológiák felelős, 

tudatos alkalmazása elengedhetetlen a 

környezet kímélésében. 

Közúti közlekedési terepasztal 

készítése csoportmunka keretében. 

Ismeri a gépjárművek környezeti 

hatásait és azok mérséklési 

lehetőségeit. 

6.3. Korszerű berendezések a gépjár-

művekben. 

A gépjármű berendezések funkciói. 

Kommunikációs készség kialakítása a 

különböző korszerű berendezések 

funkcionális és működési gondolatának 

megértéséhez. 

Autós tv-műsor megtekintése. 
Elemzések. 

Egy gépkocsi korszerű berendezéseinek 

megismerése gyűjtőmunka keretében. 

Tájékozott a gépkocsi biztonsági és ké-

nyelmi berendezéseiről. 

6.4. Új irányzatok a gép-

járműtechnikában. 

Az energiaátalakítások 

gazdaságossága. 

Új irányzatok és eljárások funkcionális, 

gazdasági és formai megfeleléséről 

véleményalkotás, tapasztalatok 

kiterjesztése, általánosítása. 

Elemzések. 
Számítások. 

KRESZ-ismeretek bővítése, gyakorló 

feladatlapok kitöltése, az eredmények 

értékelése. 

Ismeri az új fejlesztési irányokat, 

ismereteit olvasással bővíti. 

 

7. KORSZERŰ RENDSZEREK – INFORMÁCIÓTECHNIKA 

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

7.1. Információtechnikai rendszerek 

környezetünkben. 

Technikatörténeti ismeretek 

áttekintése az információ 

átadásának fejlődéséről. 

A kialakított információtechnikai 

eszközök megoldásainak egyéni 

értékelése, az azonosságok és 

különbségek megfogalmazása. 

Feltalálók és találmányok kutatása az inter-

net segítségével. 

Ismeri a magyar feltalálókat és alkotásaikat. 

7.2. Logikai áramköri modellek. 

Logikai műveletek, igazságtáblák. 

Csoportmunka szervezése. Elektronikus és/vagy áramkörök vizsgálata, 

logikai táblák kitöltése. 
Ismeri az alapvető logikai 

kapcsolásokat. 
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Kooperációs készség és 

konfliktusmegoldási tapasztalatok 

tudatosítása. 

7.3. Korszerű informatikai rendszerek. 

GPS. 

Gépjármű fedélzeti rendszerei. 

Számítógép a lakásban. 

Tudatos alkotó-, kritikai, megfigyelő-, 

ítélő- és kommunikációs képességek 

fejlesztése az elemző folyamatban. 

A számítógép felhasználásában 

eszközhasználati jártasság kialakítása. 

Egy gépjármű informatikai 

eszközeinek bemutatása, elemzése. 

Gazdasági kalkulációk készítése. 

Internetes vásárlás elvének 

megismerése. 

CO-mérők, vérnyomásmérők 

működtetése. 

Tájékozottak a korszerű hálózati 

rendszerekben 

Ismeri a számítógépek alkalmazási 

területeit. 

 

8. KORSZERŰ RENDSZEREK – A MODERN KONYHA 

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

8.1. Csúcstechnika a konyhában I.  

Elektromos háztartási gépek 

csoportosítása. 

Háztartási gépek tudatos, szakszerű 

és balesetmentes kezelése. 

A munkavégzéshez szükséges 

kézügyesség, eszközhasználati 

jártasság kialakítása. 

Háztartási gépek csoportosítása ener-

giahasznosításuk szerint. 

A régi és új eszközök, berendezések 

összehasonlítása. 

Tud tájékozódni a technikai környe-

zetben. 
 

8.2. Csúcstechnika a konyhában II.  

Tápanyagok hatása a 

szervezetünkre. 

Háztartási gépek tudatos, szakszerű 

és balesetmentes kezelése. 

A korszerű konyhával, háztartással 

kapcsolatos pályák, foglalkozások 

jellemzése. 

Ételreceptek gyűjtése. Könnyen 

elkészíthető ételek készítése mikrosü-

tővel, grillsütővel. 

Kenyérsütés moderrn eszközzel. 

 

Alkalmazza az egészséges 

táplálkozás szabályait. 

Ismeri a korszerű gépek működését, 

balesetmentes használatát. 

8.3. Reformkonyha. 

A reformkonyha alapanyagai. 

Készítési technológiák. 

Az új irányzatok kritikus befogadása. 

A reformkonyhával kapcsolatos 

ismeretek fejlesztése. 

Egyszerű reformételek készítése 

bioalapanyagokból (magvak, csírák, 

pelyhek, gyümölcsök). 

Magvak csíráztatása, gyümölcsök 

aszalása. 

Aszaló berendezés megismerése. 

Ismeri az egészségvédő diéták 

szerepét és várható hatásait. 
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9. ÉLET A TELEPÜLÉSEKEN – KÖRNYEZETSZENNYEZÉS ÉS EGÉSZSÉGÜNK 

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

9.1-9.2. A környezet hatása 

egészségünkre I– II. 

Az egészség megőrzése. 

A betegségek elleni védekezések 

módjai. 

Alapvető emberi szükségletek és a 

lehetőségek közötti különbségek 

megismerése. 

Megfigyelések. 
Szakkönyvek tanulmányozása. 

Tanulmányi séta: természeti- és épített 

környezet vizsgálata. 

Ismeri a fertőzések és járványok 

jellemzőit, a védekezési módokat. 

 

 

10. ÉLET A TELEPÜLÉSEKEN – MUNKAHELYEK KÖRNYEZETÜNKBEN 

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

10.1. A gazdasági élet szereplői. 

A gazdaság szervezeti egységei. 

Gazdasági szemlélet: ráfordítás, 

eredmény, haszon, takarékosság, 

hatékonyság szempontjának ismerete. 

Megfigyelés megadott szempontok 

szerint. 
Adatgyűjtés a térség termelési 

egységeiről. 

Ismeri a gazdasági egységek 

elnevezéseit és jellemzőit. 

10.2. Termelés és fogyasztás. 

A termelés és a fogyasztás 

összhangja. 

A rendeltetés, a jelentés, az anyag, a 

szerkezet, a technológia és a 

gazdaságosság közötti összefüggések 

tapasztalati és fogalmi elsajátítása. 

Pályakörök elhatárolása. 

Adatgyűjtés és elemzés. 
Napilapok szakcikkeinek értelmezése. 

Lakókörnyezeti gazdálkodó egységek ter-

melési adatainak elemzése. 

Ismeri a termelés és fogyasztás 

jellemzőit. 
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11. ÉLET A TELEPÜLÉSEKEN – KÖZLEKEDÉS JÁRMŰVEL 

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

11.1. Karbantartás és 

balesetmegelőzés. 

A karbantartás műveletsora. 

A kerékpár. 

Tervszerű időbeosztás, megfelelő eljárás 

alkalmazása. 
Kerékpár karbantartó szerelése. 

Kormány, fék, lánchajtás, ülés 

beállítása. 

Világítás beüzemelése, ellenőrzése, 

kiegészítő villogók ellenőrzése. 

Ismeri a karbantartás lényegét, főbb 

műveleteit. 

11.2. Útitervek összeállítása. 

Útitervek, költségtervek 

összeállítása. 

Környezeti ismeret alapján a 

probléma megfogalmazása. 

Egyéni sajátosságok 

figyelembevétele a döntéseknél. 

Kerékpáros útiterv összeállítása 

térképek segítségével (városon belül, 

két település között – kerékpárutak 

felhasználásával). 

Alaposan ismerje az útiterv készítés 

módszereit és segédleteit. 

11.3. Térinformatika 

környezetünkben. 

Tájékozódás térképek és táblák 

alapján. 

GPS használata. 

Tervezés írásban és vizuálisan. 

Alkotó, elemző értékelés 

dokumentációk alkalmazásával. 

Térképek, rajzok elemzése. 

GPS-használat megfigyelése. 

Tudjanak tájékozódni a térin-

formatikai jelrendszerekben. 

 

12.  A MEGJELENÉS HIGIÉNIÁJA 

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

12.1-12.2. Egyéni ruhatervek.  

Kiegészítő kellékek. 

Ruhák nyersanyagai, 

tulajdonságai. 

Színek, formák. 

Megmunkálási műveletek. 

Környezetátalakítás, 

állapotváltoztatás, alkotás örömének 

átélése. 

Egyszerű ruhadarabok készítése (sál, 

kötény). 
Művelettervek összeállítása. 

Méretvétel. Szabásminták készítése. 

Ruházati kiegészítők tervezése, készítése, 

alakítása (övek, karkötők, gyöngyök). 

Képes a ruházatot megválasztani 

személyiségének, egyéni stílusának és 

az alkalomnak megfelelően. 

12.3. Ruhaneműk tisztántartása. 

Textíliák karbantartási módjai. 

Tárgyak szakszerű gondos 

használata, szépségük átélése. 

Szennyeződések eltávolítása 

mosással, folttisztítással (gyakorlás). 

Képes ruházata ápolására, 

karbantartására. 

12.4. Kozmetikumok használata. 

Testápolás szabályai. 

Környezettudatos fogyasztói 

magatartás kialakítása. 

Önértékelés kifejlesztése. 

Kozmetikumok tanulmányozása, a 

számunkra megfelelőek kiválasztása. 

Váljon belső igényükké a jó 

közérzetet biztosító ápolt külső. 
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Krémek, samponok típusainak 

megismerése. 

13. KERTKEDVELŐKNEK – KERTÉSZKEDŐKNEK  

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

13.1. Hajtatásos termesztés a 

kiskertben. 

A hajtatásos termesztés 

fogalomköre. 

Az alapfokú munkavégzéshez 

szükséges kézügyesség, eszközhasz-

nálati jártasság kialakítása. 

Elemzés. 
Tanulmányi séta. 

 

Ismei a hajtatásos termesztés 

lényegét, módjait. 

13.2. Hajtató berendezések 

gazdaságos működtetése. 

A gazdaságos működtetés 

feltételei. 

A gyakorlati beállítódás kialakítása. Elemzések és számítások. 

Fóliák, üvegházak típusainak és 

jellemzőinek megismerése. 

Ismeri a hajtatásos termesztés 

gazdaságos működtetésének hazai 

lehetőségeit. 

13.3. Növények tápoldatos 

termesztése. 

A hidrokultúrás termesztés 

története. 

Szervezett munka, kéziszerszámok és 

gépek szakszerű használatának 

kifejlesztése. 

Üzemlátogatás. 

Irányítási folyamatok megfigyelése. 

Tájékozott az új növénytemesztési 

eljárásokról. 

 

ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Összefoglaló. 

Környezetünk termelő és kiszolgáló 

rendszerei. 

Tapasztalatok alapján pályaterv készítése. Beszélgetés előre kiadott szempontok 

szerint. 

Ismeretek rendszerezése feladatlapok 

megoldásával. 

Képes ismereteit rendszerezni, 

összefoglalni, az összefüggéseket felis-

merni. 
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TESTNEVELÉS ÉS SPORT 

 

TESTNEVELÉS 

 

ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZ 

 

5–8. évfolyam 
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Bevezetés 

 

Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) 
 

CÉLOK ÉS FELADATOK 

 

Az iskolai testnevelés célja, hogy 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 járuljon hozzá, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak, 

akik ismerik motorikus képességeik szintjét, fejlesztésének és/vagy fenntartásának módját, a mozgásos játék, a versengés örömét, és igénylik is 

azt. Megbecsülik társaik teljesítményét, felismerik a testnevelés és sport egészségügyi és prevenciós értékeit, a rendszeres fizikai aktivitás 

magatartásuk részévé válik. A testnevelés célja továbbá az 5−8. évfolyamon, hogy szoros összefüggésben az 1-4 osztály számára megfogalmazott 

célokkal, vegye figyelembe az élettani, valamint az azokkal összefüggő lélektani változásokat, amelyek ezt az életszakaszt jellemzik; támogassa a 

tanulók egészséges testi fejlődését, az alapvető mozgáskészségben esetlegesen még mutatkozó hiányok felszámolását; ragadja meg a koordinációs 

alapkészségek fejlesztési lehetőségének utolsó éveit, az élettani és az előképzettségből adódó lehetőségek figyelembevételével fejlessze tovább a 

tanulók kondicionális képességeit. Az 1−4. osztályok kezdő szakasz jellegére építve, gazdagítsa tovább a tanulók sportági mozgáskészségét, 

fejlessze motorikus cselekvési biztonságukat, mozgás és sportolás iránti igényüket. A kötelező tanórák és a sportórák lehetőségeinek 

igénybevételével sajátítsák el legalább két sportági rendszer technikáját olyan szinten, hogy az élmény és siker forrása legyen számukra. Ismerjék 

meg a motorikus feladatmegoldásokban érvényesülő törvényszerűségeket, és tanuljanak meg feladatmegoldó sémákat, transzferálható cselekvési 

elveket.  

Az egészséggel kapcsolatos feladatok: testi fejlődés-érés támogatása; a higiéniai szokások kialakítása, erősítése, az ellenálló képesség, 

edzettség fejlesztése; az ortopédiai elváltozások megelőzése, ellensúlyozása; megfelelő felkészítés a keringési és légzőrendszeri megbetegedések 

megelőzésére, a károsodások csökkentésére. A tanulók értsék és ismerjék a prevenció lényegét, ismerjenek relaxációs eljárásokat.  

A mozgáskultúra fejlesztése: az alapvető mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása, fejlesztése; az úszás elsajátítása; a kondicionálás 

képességének az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése, sokoldalú mozgástapasztalat és jól alkalmazható mozgáskészség 

megszerzése; a feladatmegoldáshoz, a képességfejlesztéshez, a játék- és sporttevékenységhez, azok károsodás nélküli végzéséhez kapcsolódó 

ismeretek (szabályok, történeti vonatkozások, mechanikai-biomechanikai törvényszerűségek, feladatmegoldó sémák, egészségügyi megfontolás) 

megszerzése; mozgáskommunikáció.  

Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása: az elsajátítás, a teljesítmény, a kollektív siker és a tevékenység öröme. 

Értékes személyiségvonások fejlesztése: a félelem leküzdése, a szabályok betartása, összpontosítás, céltartás, a nehézségek leküzdése, 

empátia, kudarctűrés, a természet szeretete és környezetkímélő magatartás. 
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Fejlesztési követelmények (a teljesítményképes szint az emelt óraszámban tanított mozgásfeladatokra értendő) 

Az alapozó szakasz kiemelt fejlesztési feladatai:  
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Énkép, önismeret 

 Egyénre szabott, bővülő tananyag egymásra épülő minőségi változásainak különbözősége.  

 Igazodás a nemi különbségekhez, teljesítménybeli meghatározottsághoz. 

Hon- és népismeret:  

 A sportolás és játék során ismerkedik meg a tanuló a távolabbi környezettel, ezek pozitív hatásait ki kell használni. 

Demokráciára nevelés 

 Elsősorban a testnevelési és sportjátékok alkalmasak arra, hogy az adódó konfliktusokat, szabálytalanságokat, durvaságokat a tanulók 

bevonásával kezeljük. 

 

A különböző felelősi feladatok segítik a környezet tudatosabb szemlélését, védelmét, értékek megvédését, épített környezet használatát. Egyszerű 

szabályokkal megoldható szituációkat éljenek át, és kapjanak lehetőséget a sikeres végrehajtást biztosító szabályok kialakítására, kombinációs 

lehetőségek kipróbálására. 

 

Az egészséges testi fejlődés segítése 
A tanulók tudatosan vegyenek részt testük fejlesztésében. Alkati adottságaiknak megfelelően, károsodástól mentesen következzenek be a prepubertás és a pubertás kori fejlődés változásai. rendszeresen végezzenek 

mozgástevékenységet, hogy megfelelően fejlődjön keringési, légzési és mozgató rendszerük. Előzzék meg a testtartási rendellenességek kialakulását, kerüljék a gerincoszlopot károsító helyzeteket, mozgásokat. 
Egészségük szilárduljon. Váljanak ellenállóvá a terhelésekkel és a megbetegedésekkel szemben. Ismerjék a mozgástevékenységnek és a sportolásnak az egészséges életmódban betöltött szerepét, és alkalmazzák azt. 

 

A mozgáskultúra fejlesztése 

Teljesítményképes tudás szintjén birtokolják az atlétikában tanult technikákat. Sajátítsanak el egyszerűbb torna jellegű elemeket, 

elemkapcsolatokat. A tanult elemekből legyenek képesek összefüggő gyakorlatot végrehajtani. Tudjanak játszani két sportjátékot. Ismerjék azok 

szabályait, és alkalmazzák a játéknak megfelelő támadási és védekezési magoldásokat. Továbbfejleszthető szinten tudják két úszásnem 

alaptechnikáját. Sajátítsanak el önvédelmi fogásokat. Ismerjenek meg és tudatosan alkalmazzanak cselekvési elveket, törvényszerűségeket, a rokon 

szerkezetű és funkciójú tevékenységekben érvényesíthető feladatmegoldó sémákat. Fejlődjenek erőben, gyorsasági erőben, állóképességben. 

Motorikus képességeiket fejlesszék, ez mutatkozzon meg atlétikai, torna-, sportjáték-, úszás- és küzdősportbeli teljesítményeikben. Ismerjenek 

meg és alkalmazzanak egyszerűbb képességfejlesztő eljárásokat. Fejlődjön izomérzékelésük, ritmus- és reakció készségük, térbeli tájékozódási 

képességük, labilis egyensúlyi helyzetben is biztonsággal uralják testüket. 
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Fejlesztési célok 5−6. évfolyam 

Alapozó szakasz 

7−8. évfolyam 

Fejlesztő szakasz 
 Tananyag Tananyag 

Anyanyelven folyatott kommunikáció Atlétika jellegű feladatok Atlétika jellegű feladatok 

Tanulás megtanulása Tornajellegű feladatok Tornajellegű feladatok 

Vállalkozói kompetencia Testnevelési játékok Testnevelési játékok 

Anyanyelven folytatott kompetencia Szabadidős sporttevékenységek Szabadidős sporttevékenységek 

Anyanyelven folytatott kommunikáció Önvédelmi sportok, küzdősportok Önvédelmi sportok, küzdősportok 

Vállalkozói kompetencia Szabadidős sporttevékenységek Szabadidős sporttevékenységek 

Interperszonális, 

szociális kompetencia 

Úszás Úszás 
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5. ÉVFOLYAM 

Évi óraszám: 185 –  heti óraszám: 5 
 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 
Atlétika jellegű feladatok 36 

Torna jellegű feladatok 36 

Testnevelési játékok                                                                                    67 

Szabadidős sporttevékenységek 14 

Önvédelmi sportok, küzdősportok 14 

   Úszás                                                                           18 

A rendgyakorlatok, gimnasztika a felsorolt témakörök keretében kerül feldolgozásra 

 

RENDGYAKORLAT, GIMNASZTIKA, PREVENCIÓS FELADATOK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

– a tanulók szabályhoz és alakzathoz kötött 

mozgásának kialakítása, 

– az alaki formaságok megismertetése, 

begyakoroltatása, elsősorban 

rendgyakorlati órarészek keretében. 

Minden órán következetesen (minden 

osztályban) használjuk és alkalmazzuk az 

egységes vezényszavakat. 

Gimnasztikai feladatok végeztetésével 

célunk a kitartó, figyelem-összpontosításra 

nevelés, illetve a pontos végrehajtás. 

 

– sorakozzanak egyes és kettes oszlopban, 

vonalban, hármas, négyes oszlop, 

– igazodás, takarás, oszolj, 

– vigyázz-, pihenjállás, térköz, távköz, 

– jelentésadás, 

– testfordulatok, 

– nyitódás és záródás, fejlődés, 

– megindulás, megállás, menet lépéstartással, 

vonulások zárt rendben. 

Kéziszergyakorlatok: 

 

– kézisúlyzó-gyakorlat, 

– labda- és nagylabda-gyakorlatok, 

– ugrókötél-gyakorlatok, 

– karikagyakorlatok. 

 

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 

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. A tanulás 

kezdeti szakaszában a tanulókkal 

végrehajtandó feladatok variálását először a 

Képes  fegyelmezett, pontos, szép 

kivitelezésre a tanult mozgásfeladatoknál, 

valamint a gyakorlatok önálló összeállítására 

 

 

. 

Tud 6-8 gyakorlatot (4 ütemű) önállóan 

összeállítani és bemutatni. 

 

 

Képes 10-12 percen át folyamatosan (állandó 

mozgással) gimnasztikai gyakorlatot 

végezni. 
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mozgásban résztvevő végtagok pozíciójának 

változtatgatásával kezdjük, mert ezt 

viszonylag alacsony képzettségi fokon is 

könnyen el lehet sajátítani.  

 

1. ATLÉTIKA JELLEGŰ FELADAT MEGOLDÁSOK 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

– motorikus, ezen belül elsősorban atlétikus 

mozgáskészségek alapjainak elsajátítása, 

– a munkabíró képesség kialakítása, 

– a futó-, ugró-, dobókészség fejlesztésében a 

sokoldalú képzés biztosítása, 

– a helyes futótechnika kialakítása. 

Ismertessük meg az állórajtból indulást az 

elöl és hátul lévő láb indulásával. 

Rövid nekifutással jussanak át a tanulók a 

különféle akadályok fölött. 

Erőteljes láblendítés és felugrás a 

magasugrásnál. 

Alakítsuk ki a távolugrás guggoló 

technikáját. 

Futások, szökdelések, ugrások, dobások 

– rajtok (indulások jelre különböző kiinduló 

helyzetből megkötés nélkül; állórajt) 

– gyorsfutás, 

– iramfutás, 

– kitartó futás, 

– váltófutás-, futásfeladatokkal, 

– helyből távol, magas,  

– szökdelések feladatokkal, 

– távolugrás (guggoló technika) ugrósorból, 

magasugrás megkötés nélkül és átlépő 

technikával, 

– hajítások, lökések, vetések célba és távolba 

helyből és 3-4 lépéssel, lendületből egy és 

két kézzel 

– kislabdahajítás helyből, nekifutással. 

A tanulás kezdeti szakaszában a tanulókkal 

végrehajtandó feladatok variálását először a 

mozgásban résztvevő végtagok pozíciójának 

változtatgatásával kezdjük, mert ezt 

viszonylag alacsony képzettségi fokon is 

könnyen el lehet sajátítani. Ezt kövesse a 

végtagok sebességének vagy a mozgás 

tempójának a variálása. Ennek oka abban 

keresendő, hogy ez már egy bizonyos 

előképzettséget kíván meg a tanulók részéről, 

még olyan egyszerű mozgások esetén is mint 

a járások és futások. Az egyes mozgásban 

résztvevő végtagok teljes vagy részleges 

blokkolásával tovább nehezíthetjük a 

feladatokat. A legvégső stádiumban, vagyis a 

tanulás legmagasabb fokán próbálkozhatunk 

a mozgás és a mozgásban résztvevő 

végtagok téri, idői, sebességi 

komponenseinek együttes változtatásával. Ne 

feledjük, hogy ennek a blokknak a 

jelentősége és elsődleges célja nem abban 

keresendő, hogy a tanulók minél 

tökéletesebben hajtsanak végre egy jól 

begyakorolt atlétikus járást, futást, 

szökdelése vagy esetleg egy hajító 

mozdulatot.  

A teljesítménypróbákban az egyéni 

teljesítmény javulása, továbbá a mozgás-, 

mozdulatügyességben mutatott fejlődés. 

 

Tudja: 

– a magas- és távolugrás alapvető fázisait, a 

nekifutás és az ugrás lényeges elemeit, 

– a hajítás legjellegzetesebb mozzanatát, az 

ívképzést. 

Meg tudja választani a futás távjának 

megfelelő iramot. 
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2. TORNA JELLEGŰ FELADATMEGOLDÁSOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Győződjünk meg a tanulók tornászos 

előképzettségéről.  

(A fejlettebbek akár több oktatási fokozatot 

is átléphetnek.) Az oktatás során biztosítsuk 

a differenciált haladást. 

A torna mozgásanyaga járuljon hozzá a 

tanulók helyes testtartásának kialakításához. 

Ismertessük meg és gyakoroltassuk a 

kúszással, mászással, csúszással járó 

feladatokat talajon, szereken. 

Ismertessük meg és fejlesszük: 

– az előkészítő célgimnasztikai feladatokat, 

– a rávezető gyakorlatokat, 

– a mászást, függeszkedést, 

– fekvőtámaszban a karhajlítást és nyújtást, 

– a gurulóátfordulásokat, 

– a tarkóállást, a mérlegállást, (segítséggel) a 

kézállást, 

– a mérleget, a hidat, a cigánykereket, 

– szereken a tartalomban felsorolt 

gyakorlatokat. 

 

Támaszhelyzetek, kúszás, mászás, 

egyensúlyozás, aerobik 

– célgimnasztikai, rávezető, 

képességfejlesztő gyakorlatok, 

– gurulóátfordulások előre, hátra, 

– tarkóállás (nyújtott testtel) feladatokkal, 

– mérlegállás, híd, zsugorfejállás (fejállás), 

– fellendülés kézállásba 

segítséggel(önállóan) 

− kézenátfordulás oldalra, 

– összefüggő talajgyakorlat 

– ugrás a szekrényre: függőleges repülés: 

gurulóátfordulás; „gyertya ugrás”,  

„huszár ugrás”, bátorugrás, zsugorkanyarlat, 

vetődési ugrás 

– gyűrűn lendületek előre, hátra, bordásfalon 

lendületek oldalra, 

– kúszás, mászás, 

− egyensúlygyakorlatok gerendán, vízszintes 

és ferde padon, járások előre, hátra, 

oldalra, 

− haladások térdelőtámaszban, hason, 

– kötél- és rúdmászás. 

Aerobic: 

– alapjárás, karemelések és lendítések (csak 

lányoknak), lábemelések. 

A szertorna veszélyességéből kifolyólag 

minden esetben körültekintően szervezzük 

meg az órai anyagot. Vegyük figyelembe, 

hogy a mai hallgatók fizikai és koordinációs 

képességeik 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 

megmutatkozására adott esetben 

értékelésére. A talaj és ugrás valamint az 

egyensúlyozó gyakorlatokkal egyidőben 

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 

nekik megfigyelési, hibajavítási feladatot, 

vagyis fejlesszük a kognitív képességeket. 

Ebben a tematikus blokkban bátran adjunk 

lehetőséget a hallgatóknak az anyanyelvi 

kommunikáció gyakorlására. Teremtsünk 

olyan helyzeteket, ahol a hallgatóknak a 

hallott szövegértés mellett az olvasott illetve 

rajzolt ábrák alapján is meg kell érteni a 

feladatokat. Törekedjünk arra, hogy a 

hallgatók egymásnak segítsenek ne csak a 

feladatok végrehajtásában, hanem akár adott 

esetben, szóban vagy írásban történő 

fogalmazások esetében is.  

Ismeri és helyesen  megvalósítja az egyes 

talajelemeket. 

 

Képes nem szokványos testhelyzetben, 

átfordulásokra. 

 

Tud lendületesen nekifutással, elugrást 

végezni. 

 

Ismeri és végrehajtja az egyes tanult 

elemeket. 

Alakuljon ki biztonságérzetük 

függéshelyzetben. 

Be tud mutatni három tanult talajelemből 

önállóan összeállított gyakorlatot. 
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3. TESTNEVELÉSI ÉS SPORTJÁTÉKOK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

KÉZILABDA 

Képezzük és fejlesszük tanulóink: 

– sokoldalú mozgásismereteit, 

– koordinációs képességeit, 

– labda és gondolkodási ügyességét. 

Segítse a kreatív gondolkodást, 

önmegvalósítást. 

KOSÁRLABDA 

– a kosárlabdázás sokoldalú megalapozása a 

futó-, ugró- és dobókészség kialakításával, 

– a koordinált együttes tevékenység 

fejlesztése, 

– a csapattárs és az ellenfél teljesítményének, 

eredményeinek tisztelete, 

– a megállás, irányváltoztatás, sarkazás 

ismerete. 

LABDARÚGÁS 

Megjegyzés: A tanulók egyre kevésbé 

képzetten jönnek az 5. osztályokba, ezért 

indokolt (új feladatként, esetleg 

ismétlésként) a motorikus, az ügyesség 

fejlesztését célzó játékelemek oktatása. 

 

KÉZILABDA 

– alapállás, alapmozgás, indulás, megállás, 

irányváltoztatás labda nélkül, 
– a labda fogása, 

– egykezes felső átadás, labdaátvétel 

helyben, majd tovahaladással, 

– labdavezetés, 

– felugrásos dobás 

– kapura lövés, 

– kapus játék (kapus kiválasztása), 

– a védő mozgása, 

– szabályok ismerete. 

KOSÁRLABDA 

– alapállás, sarkazás, indulás (hosszú és 

rövid indulás), megállás labda nélkül és 

labdával, 

– kétkezes labdafogás mellmagasságban, 

– kétkezes mellső átadás, 

– labdavezetés állásban, járás és futás 

közben, 

– kosárradobás helyből, fektetett dobás, 

− játék egyszerűsített szabályokkal. 

LABDARÚGÁS 

technikai: 

– belsővel, belső csüddel való rúgások, 

– a labda megállítása, 

– labdaátvétel, 

– labdavezetés belsővel, 

– átadás mozgás közben, kapura  

Az óra anyagát az osztály egyidejű 

mozgatásával hajtsuk végre. Törekedjünk 

arra, hogy a lehető legváltozatosabb és 

legtöbb kombinációs lehetőséget hozzuk 

létre. Törekedjünk arra, hogy a tanulók az 

általunk megjelölt feladatot alapjaiban 

sokszor hajtsák végre, de a végrehajtásoknak 

nem kell hasonlítaniuk egymáshoz.  Más 

szavakkal kifejezve csak a mozdulat főbb 

vonalainak a rögzítésére törekedjünk a 

finomításra ne adjunk instrukciót csak abban 

az esetben ha az a hallgató képzetlensége 

miatt elengedhetetlen. Törekedjünk arra, 

hogy a tanulók maguktól jöjjenek rá arra, 

hogy egyes feladatot miért nem tudnak 

sikeresen végrehajtani. Használjuk ki annak 

a lehetőségét, hogy a tanulók egymásnak 

javíthassák a hibáit és a vélt és valós 

hibaforrásokra saját maguk jöjjenek rá. A 

tanár irányadó szerepét csökkentsük a 

minimálisra a lehetőségek figyelembevétele 

mellett. 

KÉZILABDA 

Képes fogásbiztonságra a fej- és 

térdmagasság között, a szemből és oldalról 

érkező labdák helyben történő megfogására 

és a labda átadására, 

– tud 3-5 m-es távolságra pontos átadásokat 

végrehajtani, 

– képes a labdavételre való helyezkedésre,el 

tud szakadni a védőtől 

KOSÁRLABDA 

– tudja fogás- és dobásbiztonsággal, 

mozgás közben a társakkal végzett 

labdaadogatást 

– – labdaátvételre való helyezkedésben 

el tud szakadni a védőtől 

–  

–  

–  

. 

LABDARÚGÁS 

– Tudja az álló és szemből lassan 

guruló labda rúgását 

Képes , eltalálására, a labda 

megállítására, labdavezetésre belsővel, 

– védekezésben, a támadó fedezésében, 

– támadásban a védőtől való elszakadásban, 

üres helyre helyezkedésben 

4. SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉGEK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Elsődleges cél és feladat, hogy a gyerekek a – megfelelő öltözékkel, felszereléssel Valósuljanak meg az évszakok változásaitól Képes részt venni  szabad téri órákon 



Cecei Általános Iskola                                                                               Pedagógiai program 

 

550 
 

szabad levegőn tartózkodva szokják azt, 

váljanak ellenállóbbá az időjárással szemben, 

növekedjen edzettségi szintjük.  

Az időjárás változásainak megfelelően, (a 

lazább keretek ellenére) aprólékosan 

szervezzük meg a foglalkozásokat (sérülés, 

télen megfázás, fagyás elkerülése 

érdekében). A szabadban végzett 

mozgásokra készítsük fel tanítványainkat 

(öltözet, felszerelés). 

A szánkóval, sível stb. történő foglalkozások 

lebonyolításához gondosan válasszuk ki a 

terepet, mely megfelel a tanulók tudásának, 

felkészültségének. 

A szabadban eltöltött képességfejlesztő 

órákon biztosítsuk a fokozatosan növekvő 

terhelést. 

készüljenek a szabadban végzett 

mozgásokra, 

– ismerjék meg a téli foglalkozások 

örömét és veszélyeit, 

– vállalják a szabadtéri tevékenységet, 

– alkalmazkodjanak a növekvő terhelés 

elviseléséhez, 

– a szabadban végzett futás váljék számukra 

tudatos, örömöt adó tevékenységgé. 

függetlenül a szabadtéri tanórák, 

Képezzék a tananyagot a téli sportok,      ( 

szánkózás, hó csaták), túrakerékpározás, 

BMX, görkorcsolya, gördeszka, változatos 

akadálypályák. 

 

 

Jellemzi az ott eltöltött idő hatékonysága, 

aktív, intenzív hozzáállás alapján értékelhető 

tevékenysége 

 

 

5. ÖNVÉDELMI SPORTOK, KÜZDŐJÁTÉKOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

− a mozdulatgyorsaság fejlesztése, 

– az ellenfél megbecsülése 

Húzások-tolások párokban, („húzd át a 

határon - told át a határon” − kéz, lábvívás). 

A fejlesztendő képességek tekintetében 

ajánlott az egyéni, páros és együttes 

osztályfoglalkozások gyakori váltogatása a 

sokféle szituációs helyzet kialakítása 

érdekében. Ösztönözzük a tanulókat az 

alapjátékok szabályainak módosítására a 

kreativitás 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 szabályok 

megtartása mellett. 

Ismeri a grundbirkózás szabályait. 
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6. ÚSZÁS 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A rendelkezésre álló időt gazdaságosan kell 

felhasználni, ezért az oktatás hatékonyságát 

biztosítani: 

– segédeszközök felhasználásával, 

– a szervezési formák változataival, célszerű 

alkalmazásával, 

– együttgondolkodás helyzetének 

kialakításával, a végrehajtást követő 

értékeléssel, 

– hibajavítással, felzárkóztatással, 

iskolázással. 

Az úszás tudatos fejlesztése terén: 

– a gyermekek úszástudásának 

továbbfejlesztése, 

– tanítványaink ismerjék meg, szeressék meg 

a vizet, de reális képük alakuljon ki a víz 

(vadvíz) veszélyeiről, 

– két úszásnem technikájának elsajátítása. 

Az alsó tagozatban tanult vízhez szoktatás 

gyakorlatainak ismétlése 

Úszásnemek megismertetése filmről 

Szárazföldi rávezető gyakorlatok 

Játék a vízben, a választott úszásnem 

technikájának tökéletesítése, 

teljesítménynövelés. 

Törekedjünk az érdekes és változatos 

óravezetésre (kellő bemelegítés, sok játék 

stb). 

Gyakorlás közben folyamatosan figyeljük a 

gyerekek állapotát, reagálását, 

fokozatosan ügyeljünk a sérülések 

megelőzésére. 

Képes a tanult rendgyakorlatok 

végrehajtására az utasításoknak megfelelően. 

Képes sokoldalú előkészítő és gimnasztikai 

gyakorlatok végzésére. 

Ismeri az atlétikai és tornamozgásokban, a 

saját test feletti uralmat, alkalmazza a 

támasz- és függésgyakorlatokban. 

 

Be tud kapcsolódni a választott sportjátékba. 

A test-test elleni küzdelmet felvállalja. 
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6. ÉVFOLYAM 

Évi óraszám: 185 – heti óraszám: 5 
 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 
Atlétika jellegű feladatok 36 

Torna jellegű feladatok 28 

Testnevelési játékok 70 

Szabadidős sporttevékenységek 17 

Önvédelmi sportok, küzdősportok 16 

Úszás                                                                            18 

, gimnasztika a felsorolt témakörök keretében kerül feldolgozásra 

 

RENDGYAKORLATOK, GIMNASZTIKA, ELŐKÉSZÍTŐ, ALAPOZÓ ÉS PREVENCIÓS FELADATMEGOLDÁSOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Az alábbi formaságok szabályainak 

elsajátítása mind kötelékben, mind  

egyénileg végrehajtva. 

Gimnasztikában az 5. osztályban 

megismertek szerint, továbbá: 

– általános és sokoldalú képességfejlesztés, 

– koordinációs képességek (térérzékelés, 

végtaghelyzet érzése, testhelyzet érzése, 

izomérzékelés) fejlesztése, 

– kéziszergyakorlatokkal a szimmetrikus 

terhelésbiztosítása, 

– a különféle támaszgyakorlatok 

előkészítése. 

 

Táv- és térköz felvételének pontos 

végrehajtása. Megindulás, vonulás és 

megállás. 

Általános és sokoldalúan fejlesztő, a 

nagyobb izomcsoportokra, illetve  

testrészekre erősítő, nyújtó hatású egyszerű: 

– kéziszergyakorlat, 

– szergyakorlatok, (pad, bordásfal, zsámoly), 

– tartásjavító, a gerincoszlop 

izomegyensúlyának és a medence 

középállásának  

automatizálását biztosító gyakorlatok, 

– egyszerű relaxációs eljárások, 

– játékos előkészítő feladatmegoldások. 

 

Vegyük figyelembe, hogy a mai tanulók 

fizikai és koordinációs képességeik 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 

megmutatkozására adott esetben 

értékelésére. 

Képes formaságok végrehajtására: 

– igazodás, takarás; 

– fordulatok, 

– nyitódás, zárkózás, 

– a menet megindítása, megállítása, 

Tud gyakorlatokat zenére, illetve 

vezényszóra végezni. 

Tud 6-8 (4 ütemű) gyakorlatot (önállóan) 

összeállítani (esetleg saját zenére). 

Képes 12-15 percen át folyamatosan 

gimnasztikai gyakorlatot végezni. 
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1. ATLÉTIKA JELLEGŰ FELADATMEGOLDÁS 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Az atlétikai feladatok változó feltételek 

közötti végrehajtásával a sokoldalúság 

fokozása: 

– iramfutásnál fokozatosan érjük el a 250-

300 m-es távot, 

– térdelőrajtnál a rajthelyzet felvétele 

(atlétikai szabályok), 

– a váltófutásnál váltás az átadó bevárása; a 

bot bevárása lassú mozgás közben (két- és 

egykezes váltás), 

– magasugrás lépő- vagy guruló (flop-) 

technikával, a meredek felugrásra törekvés, 

– távolugrásnál 10-15 lépés nekifutással. a 

felugrás helyzetét tartva, leérkezés 

párhuzamosan előre tartott lábbal, 

– kislabdahajítás távolba, nekifutással, minél 

hosszabb úton történő gyorsítással. 

A helyes technika kialakításának egyik 

feltétele a rugalmas talajfogás. 

A különböző sebességgel végzett futások 

alkalmával hagyjuk érvényesülni a  

futómozgás egyéni jegyeit. 

 

Futások, szökdelések, ugrások, dobások 

– speciálisan előkészítő és célgyakorlatok a 

feldolgozandó anyag hatékonyabb 

elsajátítása érdelében (futó-, ugró- és 

dobóiskolák), 

– gyorsfutás - iramfutás - tartós futás, 

fokozófutás, 

– rajt (rajtversenyek), váltófutás, 

akadályfutás, (álló-, guggoló-, térdelőrajt), 

– fel-, át-, leugrások szekrényre, 

– ugrások helyből, 

– sorozatugrások, szökdelő versenyek (egy-, 

váltott-, páros lábon), 

– magasugrás (verseny), távolugrás 

(verseny), magasugrás (átlépő technika), 

távolugrás (elugró vonalról), 

– 1-2 kg-os tömött labdával hajítás, lökés, 

dobás, egy- és két kézzel helyből, 

nekifutásból, 

– célba dobások (verseny), 

– kislabdahajítás távolba nekifutással, 

vízszintes, függőleges célba. 

 

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. Elsődleges célunk 

ebben a fázisban az, hogy a tanulók intra- és 

intermuszkuláris koordinációját fejlesszük, 

ami elsősorban az idegrendszer 

alkalmazkodóképességének a fejlesztésében 

jelentkezik. 

 

 

Tud: lassú mozgás közben az egy-, és 

kétkezes váltással dobni, 

– alkalmazza tapasztalatai alapján az 

energikus kar- és láblendítést a 

felugrásban,, 

– ismeri a dobószer minél hosszabb úton való 

gyorsításának módját, 

– alkalmazza az egyéni teljesítmény 

javítására a távolba történő dobásokban. 
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2. TORNA JELLEGŰ FELADATMEGOLDÁSOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Fejlesszük a tanulók koordinációs képességét 

új tornagyakorlati elemek megtanításával, 

gyakorlásával, összetett feladatok 

gördülékeny összekapcsolásával. 

Fejlesszük biztonságérzetüket a különféle: 

– támaszhelyzetekben, 

– fordított testhelyzetekben, 

– függésgyakorlatok végzése során. 

Fokozzuk és fejlesszük tanulóink segítségadó 

tudását, képességét. 

 

Támaszhelyzetek, támaszugrások, 

függőhelyzetek, egyensúly gyakorlatok 

– megnövelt nehézségi fokkal: rávezető; 

célgimnasztikai; képességfejlesztő 

gyakorlatok, 

– bátorugrás, 

– kézálláskísérletek falnál, szabadon, 

támlázás oldalirányba, magas padon, KTK-n, 

gerendán, 

– cigánykerék, mérleg, spárga, híd, 

– összefüggő talajgyakorlatok, 

– szekrényugrás: széltében 3-4 rész, 

gurulóátfordulás előre 

– gyűrűn: alaplendület; lebegőfüggés; 

hátsófüggés; fészek, leugrás, két kötélen, 

gyűrűn: fellendülés zsugorlefüggésbe, 

emelés zsugorlefüggésbe, R.G. (csak 

lányoknak):  

– járások talajra rajzolt vonalon, vízszintes és 

ferde padon, gerendán előre, hátra, oldalra 

térdelő és négykézláb támaszban 

– kúszás hason és hanyattfekvésben. 

A szertorna veszélyességéből kifolyólag 

minden esetben körültekintően szervezzük 

meg az órai anyagot. Vegyük figyelembe, 

hogy a mai hallgatók fizikai és koordinációs 

képességeik 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 

megmutatkozására adott esetben 

értékelésére. A talaj és ugrás valamint az 

egyensúlyozó gyakorlatokkal egyidőben 

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 

nekik megfigyelési, hibajavítási feladatot, 

vagyis fejlesszük a kognitív képességeket.  

Ismeri a tanult gyakorlatelemek helyes 

technikájának végrehajtását. 

 

Képes az ugrás során támaszhelyzeteket 

követően második ívet létrehozni. 

Ismeri a helyes ugródeszka használatot. 

 

. 

Képes a felsorolt feladatok végrehajtására. 

Lendületes és törésmentes  a feladat 

végrehajtása függésgyakorlatokban, mászás 

kísérletben. 

 

 

Be tud mutatni 3 gyakorlatelemből álló 

gyakorlatot. 
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3. LABDAJÁTÉKOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

KÉZILABDA 

Az ötödik osztály előírásai szerint, továbbá: 

– a lábmunka csiszolása csoportos foglalkozás 

keretében, 

– dobások, átadások, kapura lövések 

fejlesztése, 

– cseles mozgások megtanítása, 

– kapusok; játéktudásuk alapmozgásainak 

bővítése. 

KOSÁRLABDA 

– labda nélküli mozgások fejlesztése, 

– indulás, megállás, sarkazás, irányváltoztatás 

technikájának készségszintű elsajátíttatása 

(labdával labda nélkül), 

– labdavezetés önindítás, kosárra dobás 

technikájának csiszolása. 

LABDARÚGÁS 

– a labdás feladatok végzése által: fizikai, 

technikai, taktikai képzés megvalósítása. 

– racionális cselekvés e különböző 

feladathelyzetekben, 

– önfegyelem sajátos formáinak kialakítása a 

közös eredményért. 

 

Speciálisan előkészítő, labdás ügyességfejlesztő 

feladatok és testnevelési játékok. 

KÉZILABDA 

– alapmozgások labdával, labda nélkül, 

– alapállás, védőállás, 

– dobások, átadások, kapura lövések 

(beugrással is), 

– különböző magasságból és irányból érkező 

labda elfogása, 

– helycserék támadásban, 

– egyéni (és társsal való) védekezés, 

– cselek, testcsel, induló átadási csel, 

– kapus: a kapus cselei, csúsztatott és felpattanó 

labda védése, 

– védekezés a kapu előtti szabaddobás esetén. 

KOSÁRLABDA 

– sarkazás, megállás labda nélkül és labdával (3 

ütemre), 

– irányváltoztatás, 

– egykezes felső átadás, kétkezes átadás, 

– labdavezetés a futás ritmusának 

változtatásával, 

– állásban, különböző testhelyzetekben, 

– kosárra dobás helyből 2-3 m-ről egy - és 

kétkezes felső dobással, 

– büntetődobás kétkezes alsó dobással, 

– a védekező mozgás- és lábmunkája, 

– támadásban és védekezésben az egyéni 

szerep vállalása. 

Szabályok. Kétszer indulás, szabálytalan 

indulás, sarkazás. 

Kosárlabda játék. 

LABDARÚGÁS 

– álló és mozgó labda rúgása belsővel, álló és 

Az óra anyagát az osztály egyidejű 

mozgatásával hajtsuk végre. Törekedjünk arra, 

hogy a lehető legváltozatosabb és legtöbb 

kombinációs lehetőséget hozzuk létre. 

Törekedjünk arra, hogy a tanulók az általunk 

megjelölt feladatot alapjaiban sokszor hajtsák 

végre, de a végrehajtásoknak nem kell 

hasonlítaniuk egymáshoz.  Más szavakkal 

kifejezve csak a mozdulat főbb vonalainak a 

rögzítésére törekedjünk a finomításra ne adjunk 

instrukciót csak abban az esetben ha az a 

hallgató képzetlensége miatt elengedhetetlen. 

Törekedjünk arra, hogy a tanulók maguktól 

jöjjenek rá arra, hogy egyes feladatot miért nem 

tudnak sikeresen végrehajtani. Használjuk ki 

annak a lehetőségét, hogy a tanulók egymásnak 

javíthassák a hibáit és a vélt és valós 

hibaforrásokra saját maguk jöjjenek rá.  

A tanár irányadó szerepét csökkentsük a 

minimálisra a lehetőségek figyelembevétele 

mellett. 

A labdajátékokban a tanult technikai elemek 

alkalmazása. 

KÉZILABDA 

Képes: 

– védekezésben a labdát birtokló ellenfélhez 

legközelebb állót zavarni a labda 

továbbításában, illetve a kapura lövésben, 

– tudja készségszinten a következő technikai 

elemeket: alapmozgások, egykezes felső 

átadás, kapura lövés. 

KOSÁRLABDA 

Tud: 

– járás és futás közben mindkét kézzel, 

irányváltoztatással labdát vezetni, 

– egy leütés után fektetett dobást végrehajtani. 

Ismeri a sarkazás gyakorlati jelentőségét. 

 

 

Képes: 

– kosárra dobásra egy leütéssel, 

– labdával indulásra, megállásra, 

– irányváltoztatásra,  

− büntetődobásra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABDARÚGÁS 

– fejlett a speciális labdaügyessége 

– a tanult technikai elemeket alkalmazza 
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mozgó célra, 

– kézből leejtett labda rúgása teljes csüddel, 

– guruló labda átvétele belsővel, 

– fejelés állóhelyben a homlok középső 

részével előre és oldalt, 

– a kapus játéka: alapállás; guruló és félmagas 

labdák elfogása, 

– egyéni védekezés, 

– szabály: a vonal, a kezezés, az érintés 

szabályai. 

Játék: lábtenisz, kispályás labdarúgás. 

 

– ismeri  a védők és a támadók feladatait. 

 

 

4. SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉGEK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Elsődleges cél és feladat, hogy a gyerekek a 

szabad levegőn tartózkodva szokják azt, 

váljanak ellenállóbbá az időjárással szemben, 

növekedjen edzettségi szintjük.  

 

A téli sportok megvalósítható formái és téli 

játékok. 

Tájékozódási futás (ahol a feltételek adottak). 

Divatos helyváltoztatási eszközök alkalmazása 

(kerékpár, görkorcsolya, gördeszka, roller stb.). 

 

Az időjárás változásainak megfelelően, (a 

lazább keretek ellenére) aprólékosan 

szervezzük meg a foglalkozásokat (sérülés, 

megfázás, fagyás elkerülése érdekében). 

A szabadban végzett mozgásokra készítsük fel 

tanítványainkat (öltözet, felszerelés). 

A szánkóval, történő foglalkozások 

lebonyolításához  válasszuk ki a terepet, mely 

megfelelő a tanulók tudásának. 

Ismeri a szabadban végzett mozgásoknak 

megfelelő öltözéket, felszereléseket. 

 

Vállalja a szabadtéri tevékenységet, 

alkalmazkodik a növekvő terhelés 

elviseléséhez. 
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5. ÖNVÉDELMI SPORTOK, KÜZDŐJÁTÉKOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Az eddigi előkészítő munka 

eredményeként a tanulók már 

rendelkeznek bizonyos konkrét 

feladatokhoz kötődő megfigyelési 

képességekkel, illetve képesek adott 

rejtett törvényszerűségek megfigyelés 

útján történő felismerésére. A most 

következő tematikus blokkban, ami a 

küzdősportok illetve a sportjátékok és az 

ehhez köthető versengési feladatokhoz 

kapcsolódnak, fejleszteni kívánjuk a 

tanulók helyzetfelismerő képességeit, 

valamint a vállalkozói kompetenciához 

köthető innováció és kockázatvállalás 

képességét. 

A dzsúdó elemi guruló- és esésgyakorlatai 

gurulóesés előre, hátra, csúsztatott esés 

oldalra, zuhanó esés előre és hátra. Az 

aikodó anyagából szabadulások 

kézlefogásból. Húzások és tolások párokban 

és csoportokban. 

 

A fejlesztendő képességek tekintetében 

ajánlott az egyéni, páros és együttes 

osztályfoglalkozások gyakori váltogatása a 

sokféle szituációs helyzet kialakítása 

érdekében. Ösztönözzük a tanulókat az 

alapjátékok szabályainak módosítására a 

kreativitás 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 szabályok 

megtartása mellett. 

Ismeri az önvédelmi fogásokat, a 

begyakorolt esetekben. 

 

6. ÚSZÁS 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A vízbiztonság javítása. A korábban tanultak ismétlése 

Úszásnemek pontosítása, folyamatos 

végrehajtásának megtekintése filmről 

Szárazföldi rávezető gyakorlatok 

A választott úszásnem technikájának 

csiszolása. 

Törekedjünk az érdekes és változatos 

óravezetésre (kellő bemelegítés, sok játék 

stb). 

Gyakorlás közben folyamatosan figyeljük a 

gyerekek állapotát, reagálását, 

fokozatosan ügyeljünk a sérülések 

megelőzésére. 

Képes egy meghatározott távolság 

leúszására. 
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7. ÉVFOLYAM 

Évi óraszám: 185– heti óraszám: 5 
 

 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 
Atlétika jellegű feladatok 30 

Torna jellegű feladatok 24 

Testnevelési játékok 69 

Szabadidős sporttevékenységek 22 

Önvédelmi sportok, küzdősportok 22 

Úszás                                                                     18 

A rendgyakorlatok, gimnasztika a felsorolt témakörök keretében kerül feldolgozásra 

 

RENDSZERGYAKORLATOK, GIMNASZTIKA ELŐKÉSZÍTŐ, PREVENCIÓ 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A rendgyakorlatok alaki formaságaiban 

előtérbe kerülnek a menet közben  

történő alakzatváltozások, szakadozások. 

Ezen alakváltozásoknak a megtanítása fontos 

mind zárt, mind a nyitott oszlopok sorainak 

többszörösére növelésével az órát előkészítő 

gimnasztikai anyaghoz, illetve a sportnapon, 

sportünnepélyek alakzatainak kialakításához. 

További célunk: 

– fejlesszük a tanulókat a sportöltözet, 

sportfelszerelés használatában, a személyi 

higiénia szükségességének tudatosításában. 

A rendgyakorlatok, gimnasztika 5−6. 

osztályos anyaga, továbbá: 

– a fejlődés, szakadozások a nyitott oszlopok 

sorainak többszörösére növelésével, 

– menetsebesség és lépéshossz változtatása, 

– a menet irányának megváltoztatása egyes 

oszlopban járás közben, egyszerű 

ellenvonulások, fejlődések, szakadozások 

ellenvonulásban. 

Gimnasztika: 

– 2-4-8 ütemű szabadgyakorlatok és 

szabadgyakorlati alapformájú társas, 

kéziszeres- és egyszerű szabadgyakorlatok. 

A pedagógus számára a rendgyakorlatok 

büntetésként való felhasználása a pedagógiai 

tehetetlenség jele.  

A tanulók igényeljék a külső rendet, 

tudatosuljon ennek hasznossága és a rend 

szépsége.  

Értsék meg az alaki formaságok fontosságát, 

az együttes mozgásban rejlő harmóniát, 

rendet. 

A gimnasztika terén következetesen 

követeljük meg tanulóinktól: 

– a pontos kiinduló és befejező helyzeteket, 

– a mozgások kiterjedésének csorbítatlan 

megvalósítását. 

 

KÉPES mozgáskultúrájában, higiéniai 

szokásainak változásában, fegyelmezett, 

kitartó munkavégzésében történt pozitív 

vagy negatív változás alapján. 

 



Cecei Általános Iskola                                                                               Pedagógiai program 

 

559 
 

1. ATLÉTIKAI JELLEGŰ FELADATMEGOLDÁSOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

5. osztály szerint, továbbá: 

Célgimnasztikai, valamint rávezető 

gyakorlatokkal, feladathelyzetekkel készítsük 

elő az atlétikai mozgások oktatását. 

– futás egyéni ütemre a táv növelésével, 

– akadályfutás 3-4 akadállyal, 100-110 cm-es 

sáv átugrásával, 

– térdelőrajtnál: indulás fokozatosan 

növekvő, és gyorsuló lépésekkel, 

– váltófutásnál a váltóhatárt kisegítő vonal 

alkalmazásával, 

– szökdelések, ugrások változatosan 

összeállított szereken, 

– a guggoló, távolugró technika csiszolása, 

– a dobásnál hátulról történő indítások 

tudatosítása. 

 

Futások, ugrások, szökdelések, dobások 
Futásokat, ugrásokat, dobásokat speciálisan 

előkészítő és célgyakorlatok. 

Állórajt, indulás elöl és hátul lévő lábbal. 

Térdelőrajt helyes technikai végrehajtása, 

vezényszavak ismerete. 

Gyorsfutások 60, 100 m-en. Vágtafutások. 

Iramfutás 1000 m-es. Tartós futás 

iramnehezítéssel. 

Kitartó futás 10-12 percig. Futás akadályok 

felett. 

Váltófutás két- és egykezes váltással. 

Távolugrás guggoló technikával. 

Magasugrás lépő, vagy (ugródomb esetén 

flop) (guruló technika) átlépő technikával. 

Kislabdahajítás távolságra, célra. 

Súlylökés helyből (3 kg). Lökések tömött 

labdával helyből egy és két kézzel. 

Játékok: Egyéni-páros, csapat-, sor-, és 

váltóversenyek futó, ugró és dobó 

feladatokkal. 

A tanulás kezdeti szakaszában a tanulókkal 

végrehajtandó feladatok variálását először a 

mozgásban résztvevő végtagok pozíciójának 

változtatgatásával kezdjük, mert ezt 

viszonylag alacsony képzettségi fokon is 

könnyen el lehet sajátítani. Ezt kövesse a 

végtagok sebességének vagy a mozgás 

tempójának a variálása. Ennek oka abban 

keresendő, hogy ez már egy bizonyos 

előképzettséget kíván meg a tanulók részéről, 

még olyan egyszerű mozgások esetén is mint 

a járások és futások. Az egyes mozgásban 

résztvevő végtagok teljes vagy részleges 

blokkolásával tovább nehezíthetjük a 

feladatokat. A legvégső stádiumban, vagyis a 

tanulás legmagasabb fokán próbálkozhatunk 

a mozgás és a mozgásban résztvevő 

végtagok téri, idői, sebességi 

komponenseinek együttes változtatásával. Ne 

feledjük, hogy ennek a blokknak a 

jelentősége és elsődleges célja nem abban 

keresendő, hogy a tanulók minél 

tökéletesebben hajtsanak végre egy jól 

begyakorolt atlétikus járást, futást, 

szökdelése vagy esetleg egy hajító 

mozdulatot.  

Képes fokozni teljesítményét a kitartó, iram, 

fokozó és akadályfutásban. 

 

 

Tud gyorsfutásban, 30- 60-100 m-en időt 

javítani.. 

 

Képes a nekifutás sebessége, a kitámasztás- 

és a lendítés közötti összefüggésre vonatkozó 

tapasztalatokat , alkalmazni az ugrásokban. 

Ismeri meg az optimális nekifutási 

sebességet a magas- és távolugrásban. 

. 
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2. TORNA JELLEGŰ FELADATMEGOLDÁSOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A torna mozgásanyagának hatékony, intenzív 

feldolgozásához vegyük figyelembe:  

– azonos szerigényű anyagok oktatásának, a 

különböző osztályokban azonos időszakra 

ütemezését, 

– a foglalkoztatási formák helyes 

megválasztását (együttes osztály stb.), 

– a fokozott tanulói segítségadás bevonását, 

– a minél jobb bemutatás érdekében a 

tanulók aktív részvételével minél több  

 versenyszerű helyzet kialakítását, 

– a haladás ütemének fokozása érdekében a 

feladatoknak a tanulók képességeihez 

történő igazítását. 

 

Támaszhelyzetek, támaszugrások, 

függéshelyzetek, gerenda 

– célgimnasztikai, rávezető, 

képességfejlesztő gyakorlatok, 

– repülő gurulóátfordulás nekifutással, 

– fejállás különböző kiinduló helyzetekből, 

– kézenátfordulás oldalt, 

– csúsztatás, vetődés, 

– fellendülés kézállásba (kísérletek) 

– mérlegállás, híd, spárga, tarkóbillenés, 

fejbillenés (kísérlet) 

– összefüggő talajgyakorlat, 

– terpeszátugrás ugrószekrényen (3-4 

rész) hosszában, bakugrás, 

– guggolóátugrás ugrószekrényen (3-4 rész) 

széltében (segítséggel) 

– gerendán futólépés, érintőjárás, 

hármaslépés, karkörzések, 

– gyűrűn: alaplendület, zsugorlefüggés, 

nyújtott lefüggés, lebegőfüggés, lefüggés, 

hátsó függés, homorított leugrás hátra 

lendületből. 

 

A szertorna veszélyességéből kifolyólag 

minden esetben körültekintően szervezzük 

meg az órai anyagot. Vegyük figyelembe, 

hogy a mai hallgatók fizikai és koordinációs 

képességeik 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 

megmutatkozására adott esetben 

értékelésére. A talaj és ugrás valamint az 

egyensúlyozó gyakorlatokkal egyidőben 

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 

nekik megfigyelési, hibajavítási feladatot, 

vagyis fejlesszük a kognitív képességeket.  

Tudja a támasz- és függőszereken tanult 

gyakorlatelemek jellegzetes 

kulcsmozzanatait: 

– talajon az alapelemeket, 

– támaszugrásoknál az alapugrást, ellökést, 

– gyűrűn az alaplendületeket, 

– gerendán a hely- és helyzetváltoztatásokat.  

Tud bemutatni összekötő elemeket is 

tartalmazó 2-3 (3-4) elemből álló önálló 

talajgyakorlatot.  

Biztonsággal tud mászni (függeszkedni). 
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3. LABDAJÁTÉKOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

KÉZILABDA 

A kézilabdajáték célja lényegét tekintve 

megegyezik az 5−6. osztályban 

megfogalmazottakkal, de magasabb szinten 

realizálódik. A gyermek fejlődési 

sajátosságaiból fakadóan előtérbe kerülnek: 

– az értelmi képességek, 

– a felelősség, csapatszellem, 

– az ésszerűségen alapuló helyzetfelismerés 

képessége, 

– a sportszerűség betartása, 

– az önfegyelem sajátosságainak formálása. 

KOSÁRLABDA 

Az 5−6. osztályban kitűzött célok itt is 

követendők magasabb szintű 

megfogalmazással. A kosárlabdázás 

továbbra is képezze és fejlessze a 

tanulóink: 

– sokoldalú mozgásismeretét, 

– koordinatív és kombinatív képességeit, 

– labdás ügyességét és kreatív 

gondolkodását, 

– csapatjátékból adódóan a társsal, a 

csapattal szembeni pozitív elvárások 

érvényre jutását. 

LABDARÚGÁS 

Lényegi eltérés nincs, de az elvárások 

magasabb szinten kell, hogy 

realizálódjanak, mint az 5−6. osztályban. 

Célunk: 

– a technikai tudás fejlesztése a labda le- és 

átvételében, a csüddel történő rúgásban, a 

fejelésben, alapszerelésben, 

labdavezetésben, 

Speciálisan előkészítő, a labdás ügyességet 

fejlesztő feladatok és testnevelési játékok. 

  

KÉZILABDA 

– egyéni védekezés, 

– a gólveszélyes terület védelme, 

– a kapura törő játékos sáncolása, 

– támadásból védekezésbe való gyors 

visszarendeződés, 

– résekre helyezkedés, 

– labda átvétele helyből indulva, mozgásból, 

– kapura lövés, gyors átadások, bejátszások, 

– esések, bevetődések, 

– védekezés egy zavaró játékossal (5+1), 

– támadás felállt védelem (5+1) ellen. 

KOSÁRLABDA 

– átadás futás közben párokban, 

– labdavezetés irányváltoztatással, 

– fektetett dobás labdavezetéssel, 

– összetett technikai feladatok: sarkazás-

megindulás-labdavezetés, megállás-

sarkazás: előredobott labdával megállás, 

sarkazás, egy leütés után fektetett dobás, 

– büntetődobás, 

– egyéni védekezés lábmunka, 

– bejátszás befutó játékosnak, 

– szerelés, emberfogásos védekezés a 

labdát birtokló játékos helyzetének 

megfelelően, 

– ötletjáték könnyített szabályokkal. 

LABDARÚGÁS 

– álló és mozgó labda rúgása belső csüddel, 

álló és mozgó célba, 

– labdaátvétel talppal, 

Az óra anyagát az osztály egyidejű 

mozgatásával hajtsuk végre. Törekedjünk 

arra, hogy a lehető legváltozatosabb és 

legtöbb kombinációs lehetőséget hozzuk 

létre. Törekedjünk arra, hogy a tanulók az 

általunk megjelölt feladatot alapjaiban 

sokszor hajtsák végre, de a végrehajtásoknak 

nem kell hasonlítaniuk egymáshoz.  Más 

szavakkal kifejezve csak a mozdulat főbb 

vonalainak a rögzítésére törekedjünk a 

finomításra ne adjunk instrukciót csak abban 

az esetben ha az a hallgató képzetlensége 

miatt elengedhetetlen. Törekedjünk arra, 

hogy a tanulók maguktól jöjjenek rá arra, 

hogy egyes feladatot miért nem tudnak 

sikeresen végrehajtani. Használjuk ki annak 

a lehetőségét, hogy a tanulók egymásnak 

javíthassák a hibáit és a vélt és valós 

hibaforrásokra saját maguk jöjjenek rá. A 

tanár irányadó szerepét csökkentsük a 

minimálisra a lehetőségek figyelembevétele 

mellett. 

KÉZILABDA készség szinten: 

– végzi a rövid és változó irányú adogatást 

élénk ritmusban, 

– képes a védők helyezkedésének 

megzavarására, 

– tud mozgásból végrehajtott kapura lövést 

végezni. 

Az egyén szereplésének mérése: 

– egyéni védekezés, 

– támadásból a védekezésbe való gyors 

visszarendeződés, 

–résekre helyezkedés, 

–gyors átadás, bejátszás, 

–esések, bevetődések, 

– kapura lövés, kapus játéka, 

– szabályismeret. 

KOSÁRLABDA: 

– a tanulók támadásban állandó mozgással 

szakadnak el védőiktől a labdaátvételre, a 

kosárra dobáshoz, 

– kellő időben adja át a labdát a 

legkedvezőbb helyzetben lévő társnak, 

– tud futás közben labdát kezelni, egy leütés 

után fektetett dobást végrehajtani, 

sarkazni, 

– tud egy lépés után megállni két ütemben, 

páros lábról felugrani a lehető 

legmagasabbra, az ugrás „holtpontján” 

taposni, labdával célba dobni. 

 

 

 

LABDARÚGÁS 
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– taktikai megoldásoknál összjáték a 

támadásokban, védőjátékosok mozgása,    

helyezkedése, szerelése, 

– kapusképzés, 

– szabályok ismerete. 

 

– levegőből érkező labda átvétele belsővel, 

– fejelés állva, mozgás közben, 

– alapszerelés, 

– labdavezetés, elhúzó csel, 

RÖPLABDA: Támadás és védekezés 

alapvető megoldásai. 

– fejlődik technikai tudása a labda 

birtoklásában: átvételében, 

labdatovábbításban, labdavezetésben, 

– tudja az elmozduló társnak a labdát 

pontosan továbbítani. 

 

 

4. ÖNVÉDELEM, KÜZDŐSPORTOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Tudatosítsuk tanítványainkban: az önvédelmi 

sporttól túlzott elvárást ne tanúsítsanak (a 

sportág ismerete nem teszi őket 

legyőzhetetlenné). 

– A speciális előkészítő gyakorlatok 

megismertetése, 

– az esések, zuhanások, gurulások 

leghétköznapibb, leginkább alkalmazható 

fajtáinak megtanítása, 

– fogások, lefogások ismerete, 

– a fej védelme, 

– a kéz leérkezést tompító hatásainak 

kiiktatása, 

– a helyes gördüléssel a gerincoszlop 

védelmének biztosítása, 

– a tömeges izmokon való átgördülés (esés) 

elsajátítása, 

– számtalan esésből eredő sérülés 

megelőzése a helyes eséstechnika 

elsajátítása révén. 

1.Speciális előkészítő gyakorlatok: 

– alap kézgyakorlatok, 

– húzó-taszító kézgyakorlatok, 

– hajító-feszítő kézgyakorlatok, 

– lenyomó-emelő kézgyakorlatok, 

– forgató-csavaró kézgyakorlatok. 

2. Botgyakorlatok. 

3.Esések, zuhanások. 

4. Gurulások, csípődobás. 

5. Leszorítások. 

6.Szabadulás a fogságból, lefogásból. 

Küzdő játékok: „Ne lépj ki a körből”, „Vedd 

el a botot”, „Bottal körben”. 

A birkózás egyszerűbb elemei 

(grundbirkózás). 

 

Módszertani ajánlás: A dzsúdó nem 

önvédelmi gyakorlatokat tartalmaz. AIKIDO 

dzsúdóhoz kapcsolt önvédelmi mozgásanyag 

 

Ismeri a helyes eséstechnikát: 

– a nagy izomcsoportokra érkezést, 

– a fej védelmét, 

– a kéz, könyök, térd megóvásának 

lehetőségeit. 

 

Képes gurulásoknál a háton átlós vonalú 

gördüléssel védeni a gerincoszlopát. 

 

Képes önismeretre ( az elbizakodottság,a 

vigyázatlanság, a félelem legyőzésére.) 
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5. SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉG 

 

Fejlesztési célok 
Tantárgyi tartalmak, 

tevékenységi formák 
Módszertani javaslatok Továbbhaladás feltétele 

Az iskolai környezet és az időjárást 

figyelembe véve a tanórákat lehetőleg a 

szabad téren valósítsuk meg. A változó 

hőmérséklethez igazodva fokozzuk 

tanítványaink tűrőképességét, edzettségét, 

fizikai teljesítményüket. A szabadidős-

sportágakat nagyobb arányban ismertessük 

meg tanulóinkkal, mert ha megszeretik 

valamelyiket, valószínű meghatározóvá válik 

a szabadidejük eltöltésében. Biztosítsunk 

széles kínálatot, hogy mindenki találjon 

számára megfelelő sportágat.  

– túrázási formák, gyalog-, kerékpártúra 

(duatlon) a helyi tantervben pontosan 

meghatározott időpontban, szép élményt 

adó helyszínen, 

– különböző helyváltoztató eszközök: BMX, 

görkorcsolya, gördeszka, futball stb. 

– téli sportok: szánkózás, síelés, 

korcsolyázás, (jégkorong), 

– vízi sportok: evezés, kajak, kenu, (hétvégi 

program - tábor keretében,  szünidőben), 

– asztalitenisz, tollaslabda 

– futással, dobással, ütéssel kombinált népi 

játékok (várméta, stb.) 

 

Az időjárás változásainak megfelelően, (a 

lazább keretek ellenére) aprólékosan 

szervezzük meg a foglalkozásokat (sérülés, 

megfázás, fagyás elkerülése érdekében).A 

szabadban végzett mozgásokra készítsük fel 

tanítványainkat (öltözet, felszerelés).A 

szánkóval, sível stb. történő foglalkozások 

lebonyolításához gondosan válasszuk ki a 

terepet, mely megfelelő a tanulók tudásának, 

felkészültségének. 

 

 

Ismeri a szabadtéri testedzés (testnevelési 

óra) legfontosabb egészségi és 

balesetvédelmi rendszabályait. 

 

Képes szabadtéri sporttevékenységek 

végzésére. 

6. ÚSZÁS 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A vízbiztonság javítása. Úszásnemek pontosítása, megfigyelése filmről 

Szárazföldi rávezető gyakorlatok 

Az úszás távolságának növelése a választott 

úszásnemben. 

Törekedjünk az érdekes és változatos 

óravezetésre (kellő bemelegítés, sok játék stb). 

Gyakorlás közben folyamatosan figyeljük a 

gyerekek állapotát, reagálását, fokozatosan 

ügyeljünk a sérülések megelőzésére. 

Tud adott távot választott úszásnemben  

leúszni. 
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8. ÉVFOLYAM 

Évi óraszám: 185- heti óraszám: 5 
 

 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 
Atlétika jellegű feladatok 30 

Torna jellegű feladatok 20 

Testnevelési játékok 69 

Szabadidős sporttevékenységek 24 

Önvédelmi sportok, küzdősportok 24 

Úszás                                                                      18 

A rendgyakorlatok, gimnasztika a felsorolt témakörök keretében kerül feldolgozásra 

 

RENDGYAKORLATOK, GIMNASZTIKA, PREVENCIÓ, RELAXÁCIÓ 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A rendgyakorlatoknál a célkitűzés az előző 

osztályokéhoz hasonlóan  

– nemcsak osztályközösségben, hanem 

nagyobb egységben felvonuláshoz az 

alakzatok mozgatása; szabadtéri 

tanévnyitó, tanévzáró ünnepek,  

Gimnasztikai gyakorlatoknál: 

– játékos szabadgyakorlati alapformájú, 

– határozott formájú szabadgyakorlat, 

– kéziszer, illetve szergyakorlatok 

végeztetése. 

 

A testnevelésben alkalmazott 

rendgyakorlatok köre, elsősorban: 

– testfordulatokat helyben, 

– menet megindítása, megállítása, 

– menetből átmenet futásba, futásból átmenet 

lépésbe. 

Tartásjavító a gerincoszlop 

izomegyensúlyának és a medence 

középállásának automatizálását biztosító 

gyakorlatok, valamint az egyéb ortopédiai 

elváltozásokat megelőző ellensúlyozó 

gyakorlatok. 

A pedagógus számára a rendgyakorlatok 

büntetésként való felhasználása a pedagógiai 

tehetetlenség jele.  

A tanulók igényeljék a külső rendet, 

tudatosuljon ennek hasznossága és a rend 

szépsége.  

Értsék meg az alaki formaságok fontosságát, 

az együttes mozgásban rejlő harmóniát, 

rendet. 

 

Ismeri az alaki formaságok elrendelő 

vezényszavait  
 

 Tud: 

– önállóan összeállítani 8-6 ütemű 

gyakorlatot, 

– zenére bemutatni (saját összeállítású) 32 

ütemű gyakorlatfűzést, 

– társuknak levezényelni 4-5 gyakorlatelemet 

tartalmazó szabad kéziszergyakorlatot. 
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1. ATLÉTIKA, FUTÁS, SZÖKDELÉS, UGRÁSOK, DOBÁSOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A munkabíróképesség növelése. 

Sokoldalúság az oktatásban: atlétikai 

feladatok változó feltételek közötti 

végrehajtásával, a többi sportágban 

jelentkező mozgáskészségek 

összekapcsolásával. Törekednünk kell annak 

megvalósítására, hogy az atlétikai oktatási 

anyag keretén belül fizikai és koordinációs 

képességek a korábbinál még inkább 

harmonikusan fejlődjenek. fokozzuk a 

tanulók érdeklődését az atlétikai 

mozgásformák iránt. 

Az oktatás során az egyénre szabott 

technikák kialakítása, csiszolása, javítása, 

gyakoroltatása kerül előtérbe. 

 

Futások, ugrások, dobások 

Eredményes végrehajtás feladathelyzetben. 

– Gyorsfutás 30-60-100 m-en. 

Iramfutás a táv fokozatos növelésével. 

Fokozó futás. 

Álló-, térdelőrajt a törésmentes indulásra, 

továbbá a célbafutás helyes végrehajtására 

törekvés. Futás nehezítésekkel (terep, 

akadály). 

– Váltófutások. 

Magasugrás. 

Távolugrás. 

Kislabdahajítás (10-15 lépés) nekifutással. 

Súlylökés helyből, becsúszással. Vetések 

tömött labdával mindkét oldalra (két kézzel). 

Játékok: versengések az atlétika egyes 

számaiban. 

 

A tanulás kezdeti szakaszában a tanulókkal 

végrehajtandó feladatok variálását először a 

mozgásban résztvevő végtagok pozíciójának 

változtatgatásával kezdjük, mert ezt 

viszonylag alacsony képzettségi fokon is 

könnyen el lehet sajátítani. Ezt kövesse a 

végtagok sebességének vagy a mozgás 

tempójának a variálása. Ennek oka abban 

keresendő, hogy ez már egy bizonyos 

előképzettséget kíván meg a tanulók részéről, 

még olyan egyszerű mozgások esetén is mint 

a járások és futások. Az egyes mozgásban 

résztvevő végtagok teljes vagy részleges 

blokkolásával tovább nehezíthetjük a 

feladatokat. A legvégső stádiumban, vagyis a 

tanulás legmagasabb fokán próbálkozhatunk 

a mozgás és a mozgásban résztvevő 

végtagok téri, idői, sebességi 

komponenseinek együttes változtatásával. Ne 

feledjük, hogy ennek a blokknak a 

jelentősége és elsődleges célja nem abban 

keresendő, hogy a tanulók minél 

tökéletesebben hajtsanak végre egy jól 

begyakorolt atlétikus járást, futást, 

szökdelése vagy esetleg egy hajító 

mozdulatot.  

Ismeri, hogyan kell fokozni az 

állóképességet, a különböző kitartó mozgást 

követelő feladatokkal. 

 

Tud gyorsfutás közben váltani. 

 

Képes futásra nehezítésekkel. 

 

Javul a teljesítmény a rövid-, közép-, hosszú 

távú futásokban. 

 

Képes az ugrásoknál, dobásoknál az ugró-, 

dobótechnika összhangjának 

megteremtésére. 
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2. TORNA JELLEGŰ FELADATMEGOLDÁSOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Alakítsuk ki (aktív közreműködésükkel) a 

tanulókban: 

– a mozgások fizikai törvényszerűségeinek 

megértését, az értelmes mozgástanulás 

igényét, 

– az egyes elemkapcsolatok önálló módon 

történő feldolgozását, 

– a mozgásuk állandó tökéletesítésének 

fontosságát, 

– a segítségnyújtás magas szintű készségét. 

 

Támaszhelyzetek, támaszugrások, 

függéshelyzetek, gerenda, 

sportgimnasztika 
– gurulóátfordulások előre, hátra, sorozatban 

is, 

– repülő gurulóátfordulás fekvő társon át, 

– fejállás feladatokkal, 

– fellendülés kézállásba, tarkóbillenés, 

fejbillenés, kézenátfordulás oldalra, 

– összefüggő talajgyakorlatok, a tanult 

elemekből, 

– gerendán különböző testhelyzetek, 

járásmódok, állások, 

– gyűrűn alaplendületből fellendülés előre 

lefüggésbe; alacsony gyűrűn: 

támaszkísérletek: 4-5 elemből álló 

összefüggő gyakorlatok, 

– támaszugrás: „Kismacska”, Terpesz és 

guggolóátugrás keresztbe állított 3-4  

részes szekrényen. 

Mászás, vándormászás kötélen, 

függeszkedési kísérletek. 

 

. A szertorna veszélyességéből kifolyólag 

minden esetben körültekintően szervezzük 

meg az órai anyagot. Vegyük figyelembe, 

hogy a mai hallgatók fizikai és koordinációs 

képességeik 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 

megmutatkozására adott esetben 

értékelésére.  

A talaj és ugrás valamint az egyensúlyozó 

gyakorlatokkal egyidőben fejlesszünk fizikai 

képességeket is. Mindezek figyelembevétele 

mellett a biztonságot tartsuk mindig szem 

előtt. Abban az esetben, ha a tanulók fizikális 

képességei nem teszik lehetővé a gyakorlatok 

végrehajtását, adjunk nekik megfigyelési, 

hibajavítási feladatot, vagyis fejlesszük a 

kognitív képességeket.  

– biztonságosan tud mászni (függeszkedni), 

– támaszban, függésben karhajlítást és 

nyújtást végezni, 

– egyensúlyozva járni talajon, szereken, 

– egyéni adottságokhoz viszonyított 

hajlékonyságot, lazaságot, rugalmasságot 

a szereken történő feladatvégzés közben 

biztonságot mutat, 

– tud az 5-8 osztályban tanult tornaelemeket 

bemutatni talajon, szereken, 

– képes 3-4 (5) elemből önállóan összeállított 

talaj-, (illetve szer-) gyakorlatokat 

bemutatására. 

 

 

 

 

  



Cecei Általános Iskola                                                                               Pedagógiai program 

 

567 
 

3. TESTNEVELÉS ÉS SPORTJÁTÉKOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

KÉZILABDA 

A 7.osztály megfogalmazása szerint, továbbá 

célunk az, hogy: 

tanítványaink technikai, taktikai 

ismeretanyagból a védekező, támadójátékból a 

sportoláshoz legszükségesebb tudásanyagot 

alapszinten, az ügyesebbek magasabb szinten 

sajátítsák el. 

KOSÁRLABDA 

Az 5−7. osztály megfogalmazása szerint, 

továbbá: 

– koordinált, egymáshoz igazodó feladat 

végrehajtás, 

– önzetlenségben előbbre jutás, 

– az ellenfél és csapattárs, a játékban 

résztvevők tevékenységének tisztelete, a 

durvaságmentes játék, 

– a kombinatív lehetőségek felismerésével 

fejlesszük a tanulók kreatív, logikus 

gondolkodását, 

– a célszerűséget az eredmény elérésében. 

LABDARÚGÁS 

– a technikai ismeretekben a tudáskülönbség 

kiegyenlítése páros és egyéni labdás 

feladatok végzésével, 

– a posztonkénti feladatok elsajátítása, 

– a támadójáték csiszolása, 

– az emberfogásos védekezés alkalmazása, 

– a kapus technikai, taktikai tudásának 

bővítése, 

– a játékrendszer ismerete. 

 

KÉZILABDA 

Védekezésben: 

– tudják tartani helyüket a zóna számukra 

kijelölt helyén, alkalmazzák a testtel való 

feltartást, 

Támadásban: 

– a folyamatos játék biztosítása: gyors, 

változatos irányú adogatás, betörés, áttörés 

– a megfelelő pillanat kiválasztása társas, 

egyéni akciók végrehajtására, 

KOSÁRLABDA 

Taktika: 

– emberfogásos védekezés során tudjon a védő 

a támadó és a kosár között maradni, 

– a támadásban ismerje a védőtől való 

elszakadás egyéni módját 

Technikai: Sajátítsa el készség szinten a: 

– a fektetett dobást oldalról kapott labdával, 

tempódobást páros lábról felugrás után az 

ugrás „holtpontján”, 

– büntetődobás egy-vagy kétkezes dobással, 

– labdavezetés irányváltoztatással, 

Feladathelyzetben tudja alkalmazni: 

– a gyors indulást, 

– az indulócselt, 

– a gyors irányváltozást. 

LABDARÚGÁS 

Csiszolják a tanulók a technikájukat: 

– külső, belső és teljes csüddel történő 

rúgásnál, belsővel történő rúgásnál 

mozgás közben, 

– az ügyetlenebb lábbal történő rúgásnál, 

– fejelésnél, alapszerelésnél. 

Taktika: 

Az óra anyagát az osztály egyidejű 

mozgatásával hajtsuk végre. Törekedjünk arra, 

hogy a lehető legváltozatosabb és legtöbb 

kombinációs lehetőséget hozzuk létre. 

Törekedjünk arra, hogy a tanulók az általunk 

megjelölt feladatot alapjaiban sokszor hajtsák 

végre, de a végrehajtásoknak nem kell 

hasonlítaniuk egymáshoz.  Más szavakkal 

kifejezve csak a mozdulat főbb vonalainak a 

rögzítésére törekedjünk a finomításra ne adjunk 

instrukciót csak abban az esetben ha az a 

hallgató képzetlensége miatt elengedhetetlen. 

Törekedjünk arra, hogy a tanulók maguktól 

jöjjenek rá arra, hogy egyes feladatot miért nem 

tudnak sikeresen végrehajtani. Használjuk ki 

annak a lehetőségét, hogy a tanulók egymásnak 

javíthassák a hibáit és a vélt és valós 

hibaforrásokra saját maguk jöjjenek rá. A tanár 

irányadó szerepét csökkentsük a minimálisra a 

lehetőségek figyelembevétele mellett. 

KÉZILABDA 

– átadások járás, futás közben, 

– különböző magasságból érkező labda 

elfogása, 

– átvett labdával beugrásos kapura lövés; sánc 

fölött kapura lövés; szabad- és 

büntetődobások, 

– a védőjátékos mozgása, a védők 

helyezkedése, 

– sáncolás, 

– a kapus mozgása, a védés kézzel, lábbal, 

– védekezés két zavaró játékossal (4+2), 

– támadás felállt védelem ellen (4+2), 

– gyors indítás; betörés és kapura lövés. 

KOSÁRLABDA 

– fektetett dobás oldalról kapott labdával, 

– kosárra dobások állóhelyből egy és két 

kézzel, 

– büntetődobások az egyéni adottságoknak 

megfelelő technikával, 

– labdavezetés irányváltoztatással, aktív védő 

mellett, 

– támadás 3:2 ellen, 

– gyors indulás, 

– támadás emberfogás ellen, 

– egyszerű elzárások, 

– elszakadás a védőtől, 

– ötletjáték (a 3-10 és a 30 mp-es szabályok 

nélkül). 

LABDARÚGÁS 

– pattanó és guruló labda rúgása teljes csüddel 

állóhelyben és mozgás közben,  álló és 

mozgó célra, 

– fejelés felugrással páros lábról előre és oldalt, 
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– támadásnál pontos összjáték, – szlalom labdavezetés belső és külső csüddel, 

– rálépős csel, 

– alapszerelés. 

 

4. ÖNVÉDELEM, KÜZDŐSPORTOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Tudatosítsuk tanítványainkban: az önvédelmi 

sportról túlzott elvárást ne támasszanak (a 

sportág ismerete nem teszi őket 

legyőzhetetlenné). 

– A speciális előkészítő gyakorlatok 

megismertetése, 

– az esések, zuhanások, gurulások 

leghétköznapibb, leginkább alkalmazható 

fajtáinak megtanítása, 

– fogások, lefogások ismerete, 

– a fej védelme, 

– a kéz leérkezést tompító hatásainak 

kiiktatása, 

– a helyes gördüléssel a gerincoszlop 

védelmének biztosítása, 

– a tömeges izmokon való átgördülés (esés 

elsajátítása), 

– számtalan esésből eredő sérülés megelőzése a 

helyes eséstechnika elsajátítása révén. 

1.Speciális előkészítő gyakorlatok: 

– alap kézgyakorlatok, 

– húzó-taszító kézgyakorlatok, 

– hajító - felkészítő kézgyakorlatok, 

– lenyomó - emelő kézgyakorlatok, 

– forgató - csavaró kézgyakorlatok. 

2. Botgyakorlatok. 

3. Esések, zuhanások. 

4. Gurulások, csípődobás, fejenátdobás. 

5. Leszorítások. 

6. Szabadulás a fogságból (fojtófogás 

hárítással) 

Küzdő játékok: „Ne lépj ki a körből”, „Vedd el 

a botot”, „Bottal a körben”. 

 

 

A dzsúdó önvédelmi gyakorlatokat tartalmaz. 

AIKIDO dzsúdóhoz kapcsolt önvédelmi 

mozgásanyag.  

Ismeri a helyes eséstechnikát: 

– a nagy izomcsoportokra érkezést, 

– a fej sohasem érintheti a talajt, 

– óvja a kezet, könyököt, térdet. 

Gurulásoknál a háton átlós vonalú gördüléssel 

védi gerincoszlopát. 

 

Tudja, hogy az óvatosság, a bátor kiállás, a 

józan helyzetmegítélés a sport 

eredményességéhez tartozik. 
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SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉGEK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Az iskolai környezetet és az időjárást 

figyelembe véve a tanórákat lehetőleg a szabad 

téren valósítsuk meg. A változó 

hőmérsékletekhez igazodva fokozzuk 

tanítványaink tűrőképességét, edzettségét, 

fizikai teljesítményét. A szabadidő-sportágakat 

nagyobb arányban ismertessük meg 

tanulóinkkal, mert ha megszeretik 

valamelyiket, valószínűleg meghatározóvá 

válik a szabadidejük eltöltésében. Biztosítsunk 

széles kínálatot, hogy mindenki találjon 

számára megfelelő sportágat. 

A foglalkozásokat a lazább keretek ellenére 

aprólékosan szervezzük, (tervezzük), gondosan 

határozzuk meg a játékszabályokat, ezzel is 

biztosítva a sérülések elkerülését. 

Futással, dobással, ütéssel kombinált (népi 

játékok) nemzetek labdája, kötélhúzás. 

– túrázási formák: gyalog-, kerékpártúra 

(duatlon) a helyi tantervben pontosan 

meghatározott időpontban, szép élményt adó 

helyszínen, 

– különböző helyváltoztató eszközök: BMX, 

görkorcsolya, gördeszka, futball, stb. 

– téli sportok: szánkózás, síelés, korcsolyázás, 

(jégkorong), 

– vízi sportok: evezés, kajak, kenu, (hétvégi 

program - tábor keretében, szünidőben), 

– asztalitenisz, tollaslabda (tenisz a testnevelési 

órán a legalapvetőbb technikai  

elemek, elsősorban a sportág megismertetése 

lehetséges, főleg az órán kívüli keretben 

végezhető). 

Az időjárás változásainak megfelelően, (a 

lazább keretek ellenére) aprólékosan 

szervezzük meg a foglalkozásokat (sérülés, 

megfázás, fagyás elkerülése érdekében).A 

szabadban végzett mozgásokra készítsük fel 

tanítványainkat (öltözet, felszerelés).A 

szánkóval, sível stb. történő foglalkozások 

lebonyolításához gondosan válasszuk ki a 

terepet, mely megfelelő a tanulók tudásának, 

felkészültségének. 

 

Évszaktól függetlenül ismeri a szabadtéri 

testedzés lehetőségeit. 

 

Ismeri a szabadtéri testedzés (testnevelés óra) 

legfontosabb egészségi és balesetvédelmi 

rendszabályait. 

 

Részt vesz rendszeresen szabadtéri 

sporttevékenységben 

Képes egy szabadtéri sportágban jó 

teljesítmény nyújtására. 

 

6. ÚSZÁS 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A vízbiztonság javítása. Az úszás távolságának növelése a választott 

úszásnemben. 

Törekedjünk az érdekes és változatos 

óravezetésre (kellő bemelegítés, sok játék stb). 

Gyakorlás közben folyamatosan figyeljük a 

gyerekek állapotát, reagálását, fokozatosan 

ügyeljünk a sérülések megelőzésére. 

Tud adott távot választott úszásnemben  

leúszni. 
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OSZTÁLYFŐNÖKI 

  5-8. évfolyam 
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Bevezetés 
 
 
Az osztályfőnöki tantervünk szemlélete és értékrendje tükrözi a NAT szellemiségét.  Elkészítésekor 
törekedtünk arra, hogy a kulcskompetenciák kialakulásában kiemelkedően fontos szerepet játszó 
képességek és személyes tulajdonságok folyamatosan fejlődhessenek. Ilyenek mindenekelőtt a 
kommunikációs készség; a belső értékrend és értékek felé való orientálódás; a megfelelő 
motiváció; a kritikai gondolkodás és az egyéb gondolkodási képességek; a különféle 
műveltségterülethez kötődő kompetenciák; s olyan személyes tulajdonságok, mint a 
becsületesség, tisztesség, felelősségtudat, hűség és a pozitív személyes énkép.  
 
Pedagógiai alapelv, hogy a felső tagozaton folyó pedagógiai fejlesztés folyamata az egyéni 
képességek, egyéni haladás üteméhez igazodik. Ennek érdekében meg kell ismerni tanítványaink 
képességeit és azok alapján egyénre szabott fejlesztésre, törekszünk.  
 
Az osztályfőnöki munka jellegéből következik, hogy a továbbhaladás nincs feltételhez kötve, ezért 
nem kötődik semmiféle teljesítményhez. A tanulóknak szükségük van az osztályfőnök-kel való 
személyes kapcsolatra. Ez olyan sajátos kontaktus, ami mind a tanuló, mind a pedagógus számára 
lehetőséget teremt a problémák „emberközeli” megbeszélésére. 
 
Az osztályfőnöki tantárgy segíti a személyiségjegyek fejlesztését. A társas kapcsolatokban 
szükséges normák, készségek kialakítását, az ember és környezete viszonyának reális érzékelését. 
Itt van lehetőség arra, hogy a tanuló megismerje, felépítse, fejlessze aktuális és ideális énképét, 
melynek alapján reális jövőképet tervezhet önmaga számára. A nyitottság a bátorság és a 
humorérzék emberi értékként való kezelését, továbbá a tanulók toleráns törvénytisztelő 
magatartását, kulturált vitakészségét alapozzák meg ezek az órák. 
 
 Valamennyi évfolyamon 37 órára terveztünk. Az egyes évfolyamok fő témái megegyeznek, csak az 
óraszámok és a tartalom eltérő. A fő fejlesztési célok is azonosak minden évfolyamon, de 
korosztálytól függően más-más formában, eltérő szinten jelennek meg.  Évfolyamonként 
különböző számú szabadon választott téma feldolgozása is lehetséges.  
 
Fő témakörök: 
Létezem 
Nem jó az embernek egyedül 
A közösségek 
Közösségben az ember 
Az egészséges élet 
A hasznos élet 
Szabadon választott 
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Célok, fejlesztési területek 
 
 
Az osztályfőnöki órák fontos szerepet játszanak a mindennapi élethelyzetben történő eligazodás, a 
felnőtt élet sikeressége szempontjából kiemelt fontosságú kulcskompetenciák fejlesztésében (pl. 
tolerancia, figyelem, empátia, kreativitás, kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, 
döntéshozatal, konfliktusok kezelése, érzelmek kezelése…); 
 
 
Az általános iskolában az osztályközösségek fejlesztésével érhetjük el, hogy a tanulók 
felelősségérzete kialakuljon. A társakkal való kooperáció lehetővé teszi a közösségi beilleszkedés, a 
szociális kompetencia megalapozását, a kezdeményezőképesség és a kommunikálás szintjének 
fejlődését. A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot 
kialakítja, megteremti. A sikeres kapcsolatok és társadalmi részvétel érdekében elengedhetetlen a 
normatudat, a viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási szabályok megértése. A 
közösségben való élet során fejlődik a tanuló önismerete, együttműködési készsége, akarata, 
segítőkészsége, szolidaritásérzése, empátiája. Gyakorlati módon igazolja a megbízhatóság, 
becsületesség, szavahihetőség értékét.  
Ahhoz, hogy minden tanuló megtalálja helyét a közösségben ismernie kell önmagát. A társak 
véleménye, jó szándékú bírálata segíti a tanulót önmaga megismerésében, hibái felismerésében és 
kijavításában.  Az egyén önmagához való viszonyának alakításában alapvető célként tűzhető ki az 
önmegismerés és önkontroll; a felelősség önmagukért; az önállóság; az önfejlesztés igénye és az 
erre irányuló tevékenységek, valamint mindezek eredményeként a személyes méltóság. Az egyén 
maga határozza meg tevékenysége irányát, és aktivitásának mértéke, színvonala is nagymértékben 
függ az önmagáról, képességeiről alkotott képtől és az önmagával szemben támasztott 
elvárásoktól. 
 
Az ember élete elképzelhetetlen tanulás, ismeretszerzés nélkül, hiszen ez teszi lehetővé a világban 
való tájékozódást.  Az egyénnek képesnek kell lennie a közös munkára és tudásának másokkal való 
megosztására saját munkája értékelésére és szükség esetén tanács, információ és támogatás 
kérésére. Felkészítjük tanulóinkat az egész életen áttartó tanulásra hatékony tanulási módszerek 
és technikák elsajátíttatásával, önművelés igényének és szokásának kibontakoztatásával. A tanulás 
fontos színtere, eszköze az iskola könyvtára és informatikai bázisa. A tanulási folyamatot 
jelentősen átalakítja az informatikai eszközök és az elektronikus oktatási segédanyagok használata. 
A digitális kompetencia fejlesztése elsődlegesen a digitális technika célirányos felhasználását 
jelenti. Az internet nyújtotta lehetőségeket felhasználva az egyén és az információ (az egyén és a 
tudás) közvetlenebb kapcsolatba kerül. 
 
A környezettudatosságra neveléssel legfőbb célunk, hogy a tanulóink életmódjában a természet 
tisztelete, a felelősség, a környezeti  károk megelőzése váljék meghatározóvá. 
 A természeti környezet védelme mindnyájunk kötelessége. 
 
A környezet védelmével az egészséges élet egyik fontos feltételét teremtjük meg. Célunk felkészíteni 
a gyerekeket arra, hogy önálló életükben életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket tudjanak 
hozni, egészséges életvitelt alakítsanak ki, és a konfliktusokat képesek legyenek megoldani. 
Felvilágosító munkánkkal segítjük a káros függőségekhez vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol-és 
drogfogyasztás, helytelen táplálkozás) kialakulását. Foglalkozunk a szexuális kultúra és magatartás 
kérdéseivel, a családi életre, a felelős párkapcsolatra történő felkészítéssel.  
 
A gyerekek különböző érdeklődésűek, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségűek. Képességük, 
motivációjuk, szocializáltságuk és kultúrájuk is eltérő. A felnőtt lét szerepeire való felkészülés egyik 
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fontos eleme a pályaorientáció. Célunk, hogy segítsük a tanulókat az életkoruknak és 
lehetőségeiknek megfelelő iskola kiválasztásában. 
 A szülőföld, a lakóhely része a hazának. Mindenki a szülőföldjéhez, lakóhelyéhez fűződő érzelmein 
keresztül szereti meg tágabb hazáját. A tanulmányi kirándulások, séták, múzeumlátogatások nemcsak 
tartalmas közös programjai a közösségnek, hanem ismerkedés az ország, a haza más tájaival.  A 
hazaszeretetre neveléshez hozzátartozik más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, 
életmódjának megismertetése. Figyelmet fordítunk az emberiség közös problémáinak bemutatására 
is. 
 

 

 

 

Az osztályfőnöki órák feladatai: 

 

 Ismeretközlés 

 Önálló ismeretszerzési képesség fejlesztése 

 A máshol tanultak integrálása 

 Hatékony tanulási módszerek és technikák elsajátíttatása 

 Szelekciós képesség kialakítása a tanulókban 

 Kommunikációs képességek fejlesztése 

 A toleráns viselkedés megalapozása 

 A tanulók önismeretének fejlesztésén keresztül a társismeret és az emberi kapcsolatok megismertetése 

 Az érzelmek „átélésére” és feldolgozására való képesség 

fejlesztése 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség fejlesztése 

 Alapvető erkölcsi normarendszer kialakítása 

 A tanulók felelősségérzetének kialakítása a tettek következményeinek továbbgondoltatásával, szituációs 

játékok segítségével, felvetett problémák alternatív 

megoldási lehetőségeinek mérlegelésével 

 A nemzettudat megalapozása, hazaszeretet elmélyítése 

 A nemzeti kultúra megismerésére és megőrzésére való igény kialakítása 

 Különböző szakmák és életpályák megismertetése; 

pályaorientáció 

 A testi és lelki egészség megőrzésére történő felkészítés 

 A természeti értékek felismerése, természetvédelmi és környezetvédelmi feladataink ismerete, a 

környezet iránti érzékeny környezettudatos magatartás kialakítása 

 Bűnmegelőzés 

 Drogprevenció 
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Évfolyamonkénti főbb nevelési tennivalók (5-8. osztály) 
 

 

5. osztály 

 

Átmenet – beilleszkedés - felzárkózás: 

 az átmenet, beilleszkedés, közösséggé kovácsolódás segítése; 

 felzárkóztatás, a tanulók közel egy szintre hozása; 

 az iskolai normák, elvárások, követelmények megismerése, elfogadtatása; 

 az egy osztályban tanító tanárok eljárásainak koordinálása; 

 új típusú tanítási-tanulási stratégiák megismertetése, tudatosítása és gyakoroltatása; 

 közösségi és tevékenységi formák kialakítása; 

 a tanulók önismeretének kialakítása, fejlesztése. 

 

 

6. osztály 

 

Tanulás – tanultság – önállóság 

 az előző év eredményei, tapasztalatai alapján a közösségi élet fejlesztése, szilárdítása; 

 értékek, normák beépülésének elősegítése, erősítése 

 tevékenységrendszer szervezetté tétele: a tanulás-szabadidő arányossá tétele; 

 aktív „közéleti” diák-önkormányzati tevékenység alapozása; 

 a hátrányos helyzetű és tehetséges tanulók fokozott segítése; 

 képességfeltárás, önállóság, öntevékenység kiépítése; 

 önismereti vizsgálatok, önértékelés fejlesztése. 

 

 

7. osztály 

 

„Tervezzünk, cselekedjünk együtt!” 

 erkölcsi felelősség, fegyelmezettség fejlesztése; 

 az osztály erkölcsi, etikai, morális arculatának kialakítása, formálása; 

 önvizsgálat, alkalmassági vizsgálódás segítése; 

 érzelmi életük gazdagítása; 

 pályairányítás, orientálás, a végső döntés előkészítése. 

 

 

8. osztály 

 

Pályaválasztás – felelősségtudat 

 nyolc évi tanulás végső szakasza, a pályaválasztás éve, az intenzív tanulás erősítése; 

 a bírálat, a kritika, az önbírálat helyes irányba terelése, az önfejlesztés, önszabályozás kiépítése; 

 jövőkép, pályakép, családmodellek bemutatása; 

 a társadalmi élet és a magánélet normáinak, formáinak betartása; 

 a jogok és kötelességek megismerése ((alkotmányos és egyetemes jogok), a helyi elvárásoknak, 

céloknak, követelményeknek megfelelően. 
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5. Évfolyam 

Tanítási hetek száma: 37 

Évi összóraszám: 37 

 

 

Ebből 27% 10 óra a törvényben meghatározott egészségügyi témák feldolgozása, 73% 27 óra az iskola pedagógiai 

programja által meghatározott, helyi nevelési célokat szolgáló tananyag beépítése, játékokra, beszélgetésekre, 

vitákra, stb. 

Tematikus összesített óraterv 

Sorszám Témakör Óraszám 

1. Létezem 6 

2. Nem jó az embernek egyedül 3 

3. A közösségek 3 

4. Közösségben az ember 4 

5. Az egészséges ember 10 

6. A hasznos élet 3 

7. Szabadon választott 8 

 

Miután a felső tagozatban többnyire új osztályfőnök veszi át az osztályt, szükséges a megismerkedésre, az aktuális 

problémákra több időt hagyni, ezért az éves terv a következő: 

29 óra szükséges a témák feldolgozására, vagyis az összóraszám 78%-a, míg a megismerkedésre, kötetlen 

beszélgetésekre szánt idő 8 óra, vagyis 22%. 

 

1. Témakör: Létezem (6 óra) 

Belépő tevékenységformák 

 
Tartalom 

Beszélgetés arról, hogy milyen vagyok, mik a jó és 

mik a rossz tulajdonságaim. Miben kellene 

megváltoznom? 

Játékok a negatív tulajdonságok karikírozására. 

Gyakorlat: önmagunk megfigyelése megadott 

szempontok szerint – néhány napos intervallumban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogyan lehet egy embert jellemezni? Mik a 

legfontosabb emberi tulajdonságok? 

Önmagunk megfigyelése, külső és belső 

tulajdonságaink. 

A szükséges változtatások felismerése. 

Kinek mi szükséges a jó közérzethez? 

A felső tagozatba lépés nehézségei. Milyen 

nehézségek várhatóak, és azokat hogyan lehet 

leküzdeni? 

Milyen a megfelelő tanulási környezet? 

Milyen tanulási folyamatok vannak? 

Hogyan lehet fejleszteni a tanulási módszereket? 

Vannak-e tanulási problémáid? 

Hogyan lehetne azokat kiküszöbölni? 

 

 

 

2. Témakör: Nem jó az embernek egyedül (3 óra) 

Belépő tevékenységek 

 

 

Tartalom 

Beszélgetés környezetünk visszajelzéseiről. 

 

 

 

 

 

 

 

Gyakorlat: a közös tanulás kipróbálása. 

Milyennek látnak mások? 

Milyen a közvetlen környezetünk? 

Vannak-e testvéreim? Vannak-e barátaim? 

Mi a barátság? Mi a sportbarátság? Milyen a lányok-

fiúk viszonya az osztályban? 

Tudtok-e együtt dolgozni? 

Milyen konfliktusok lehetnek közöttetek? 

Ki a hibás? 

Milyen szerepetek van az osztályban? 
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Hogyan lehetne javítani az osztály munkáját? 

Szeretnek-e a többiek? 

Akarsz-e másoknak segíteni? 

Lehet-e mással együtt tanulni? 

Mi tartja össze az osztályt? 

 

 

3. Témakör: Közösségek (3 óra) 

Belépő tevékenységek 

 
Tartalom 

Beszélgetés arról, hogy milyen egyéb közösségekbe 

tartozunk az osztályon kívül. 

 

 

Gyűjtőmunka: segítési lehetőségek összegyűjtése. 

 

 

 

Beszélgetés a családok együttműködéséről. 

A család szerepe a tanulók életében. 

Mi a feladata egy édesanyának és egy édesapának a 

családban? 

Mi a nagyszülők szerepe? 

Mi a szereped a családi munkamegosztásban? 

Van-e önálló feladatköröd? Mi a házi munka? 

Milyen típusú családokat ismersz? Mi a „csonka 

család”? 

Hogyan tudnak a családok egymásnak segíteni? 

Közös programok más családokkal. Hogyan tudnál 

ilyen programokat tervezni és szervezni, és hogyan 

szervezik a szülők? 

 

 

4. Témakör: Közösségben az ember (4óra) 

Belépő tevékenységformák 

 
Tartalom 

Játékos illemtani gyakorlatok. 
 

Gyakorlat: kerékpáros tanpályán az alapvető KRESZ 

szabályainak megbeszélése. 

 

Gyakorlat: terítési játék. 

 

Gyűjtőmunka: „rosszaságok” gyűjtése, majd órai 

megbeszélése, elemzése, értékelése. 

Beszélgetés az ünnepekről. 

 

Hogyan viselkedjünk egymás között? Hogyan a 

felnőttekkel? 

Személyes kapcsolatok az osztályban? 

Mi az utcán a gyalogosok az osztályban? 

Mit tudsz a kerékpározásról? 

Mik az alapvető étkezési szabályok? 

Tudsz-e teríteni? 

Mi a magatartási zavar? Ismersz- ilyet? 

Milyen ünnepet ismersz? 

Mitől ünnep az ünnep? 

5. Témakör: Az egészséges élet (10 óra) 

Belépő tevékenységforma 

 
Tartalom 

Beszélgetés az egészséges életmódról. 

 

 

Gyűjtőmunka: kedvenc ételek receptjeinek, 

képeinek összegyűjtése és egymásnak való 

bemutatása. 

Tervezés: napi terv készítése. 

Beszélgetés a sportról. 

Közös sportolás (a lehetőséghez igazodva: 

korcsolyázás, síelés, kerékpározás, futás, lovaglás, 

stb.), majd a közös élmények együttes megbeszélése. 

 

A kedvenc ételek megbeszélésén keresztül annak 

tudatosítása, hogy minden étel ehető és bizonyos 

ételek kiiktatása hiánybetegségekhez vezetnek. 

Táplálkozási szokások. Kitekintés más országok 

étkezési szokásaira, étkezési kultúrájára. 

Mi a napirend? Hogyan lehet kialakítani helyes 

napirendet? 

A sportolás örömei.  

A sportolás eredményei: edzettség, fittség, jobb 

közérzet, fejlődő akaraterő, kitartás, stb.  

 

6. Témakör: A hasznos élet (3 óra) 

Belépő tevékenységformák 

 
Tartalom 
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Beszélgetés a szabadidő hasznos eltöltéséről. 

 

Beszélgetés olvasmányélményekről. 

 

 

 

Gyűjtőmunka: babonás szokások összegyűjtése, 

majd együttes elemzése. 

 

Kulturális szokások. M a műveltség szerepe az ember 

életében?  

Milyen művészeteket ismersz?  

Milyen ismeretszerzési szokásaid vannak? 

Az olvasás. A kedvenc olvasmányélmények 

megbeszélése.  

A valóság és a képzelet viszonya. A fantázia szerepe 

a vágyak és a félelmek kialakításában. 

Miért árt a babona? 

Hogyan lehet leszokni róla? 
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6. Évfolyam 

Tanítási hetek száma: 37 

Évi összóraszám: 37 

 

 

Ebből 27% 10 óra a törvényben meghatározott egészségügyi témák feldolgozása, 73% 27 óra az iskola pedagógiai 

programja által meghatározott, helyi nevelési célokat szolgáló tananyag beépítése, játékokra, beszélgetésekre, 

vitákra, stb. 

Tematikus összesített óraterv 

Sorszám Témakör Óraszám 

1. Létezem 2 

2. Nem jó az embernek egyedül 3 

3. A közösségek 4 

4. Közösségben az ember 10 

5. Az egészséges ember 10 

6. A hasznos élet 3 

7. Szabadon választott 5 

 

Mivel a 6. évfolyam már ismerik egymást a tanulók és ismerik az osztályfőnököt is, ezért elegendő a megadott 

témák feldolgozásán kívül 5 szabad óra. Így az Órák 86%-a szolgálja a témák feldolgozását és 14% pedig az 

aktualitásokra kell. 

 

1. Témakör: Létezem (2 óra) 

Belépő tevékenységformák 

 
Tartalom 

A tanulásról előző évben megbeszélték rövid 

felidézése irányított beszélgetéssel. A hatékony 

időbeosztás, problémamegoldás, az új tudás 

elsajátításának, feldolgozásának módja és fejlesztése. 

Gyűjtőmunka: elemi tanulási stratégiák leírása, 

majd közös megbeszélése 

 

 

 

 

 

Ismét a tanulási szokásokról... 

Mi a tanulás értelme? 

Mik az eredményes tanulás külső és belső feltételei? 

Milyen egyszerű és bonyolultabb tanulási stratégiák 

vannak? 

 

 

2. Témakör: Nem jó az embernek egyedül (3 óra) 

Belépő tevékenységek 

 

 

Tartalom 

Fiatalokról és fiatalok barátságáról szóló ifjúsági 

film megtekintése és közös megbeszélése – 

megadott szempontok szerint. 

Személyes tapasztalatok alapján vita. 

A vitatkozás kultúrájának fejlesztése, megtanítása. 

 

 

Lehet- e lány és fiú között barátság? 

Mit jelent a másik ember tiszteletben tartása? 

Mit nevezünk felelőtlen kapcsolatnak? 

Milyen következményei lehetnek? 

Mi az egyoldalú kapcsolat? 

Mit jelent a felelősség a másik emberért? 

Mi a hazugság? Hogyan változhat meg ettől az 

emberek közötti kapcsolat? 

Mi kell ahhoz, hogy igazi barátom lehessen? 

 

3. Témakör: Közösségek (4 óra) 

Belépő tevékenységek 

 
Tartalom 

Az irányított beszélgetés a család szerepének 

fontosságáról igyekszik meggyőzni a tanulókat.  

Teszt íratása és rövid kiértékelése elegendő 

anyagot szolgáltat az értékek fogalmának 

tisztázásához. 

Mi a család szerepe a mai magyar társadalomban? 

Mit jelent a család válsága? 

Mit jelent az érték az ember életében? 

Mi az értékválság? 

A családon kívül milyen egyéb közösségekhez 

tartoztok? 

Milyen vallási közösségeket ismertek? 
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Ha a feltételek adottak, akkor videofilmmel, vagy 

egyéb demonstrációs eszközzel néhány negatív vallási 

kisközösség (szekta) bemutatása.. 

 

Gyűjtőmunka: történelmi példák összegyűjtése. 

Mik a kisközösségi normák? 

Mi a zsarnokság és a demokrácia a közösségekben? 

Mi a hazafiság, mi a hazaszeretet? 

Milyen történelmi példákat tudunk és mit jelent ez 

napjainkban? 

 

4. Témakör: Közösségben az ember (10 óra) 

Belépő tevékenységformák 

 
Tartalom 

Tanári előadás és frontális osztálymunka. 

 

Kiscsoportos felkészüléssel játékos feldolgozása a 

témának. 

 

 

Játékok tanulása, amit otthon, vagy baráti körben 

lehet játszani és ami szórakoztatva fejleszt is. 

Mi az erkölcs és mi az illem? 

Illemtani szabályok: köszönés, bemutatkozás, 

megszólítás. 

A pontosság és a pontatlanság. 

A sport és a játék illemtana. 

Csalás a sportban és a játékban. 

A szabadidő eltöltésének kultúrált formái. 

A társasjátékok társas játékok? 

Hogyan illik játszani? 

Agytorna és egyéb szellemi játékok. 

A játékok veszélyei. 

 

5. Témakör: Az egészséges élet (10 óra) 

Belépő tevékenységforma 

 
Tartalom 

Irányított beszélgetéssel annak tudatosítása, hogy a 

serdülés nem szégyen, hogy a változásokra fel lehet 

és fel is kell készülni. 

Beszélgetés arról, hogy hogyan lehet tompítani 

ezeket a kellemetlenségeket, illetve hogyan lehet 

megelőzni. 

Játékos értelemfejlesztés annak igazolására, hogy az 

értelmi fejlesztés is része a testi egészség 

fejlesztésének. 

Gyűjtőmunka: érdekes logikai problémák, feladatok 

gyűjtése és közös megoldása. 

 

Videofilm bemutatása a dohányzás ártalmairól és 

ennek megbeszélése. (Sajnos, a tanulók itt többnyire 

sok saját élménnyel is rendelkeznek). 

A serdülők biológiai változásairól... 

Higiéniai problémákról, a tisztálkodás fokozott 

szerepéről. 

A betegségekről és a beteglátogatásról. 

A beteglátogatás illemtana. 

Az apróbb kellemetlenségekről: tüsszentés, böfögés, 

ásítás, gyomorkorgás, köhögés, stb. 

A testi-lelki egészség megkülönböztetése és 

összefüggései. 

Az értelem fejlesztésének szükségessége. 

Gondolkodási hibák és logikai készség fejlesztése. 

Mentálhigiénés zavarok és következményeik. 

A dohányzás, mint szenvedély. 

Egyéb szenvedélybetegségek. 

6. Témakör: A hasznos élet (3 óra) 

Belépő tevékenységformák 

 
Tartalom 

Videofilm vagy reprodukciók, diák segítségével 

betekintés a képzőművészet világába. 

AV anyagokról zenei részletek bemutatása, esetleg 

tanulói bemutatással. 
Beszélgetés, esetleg vita az ízlésről. 

A művészetek szerepe az ember életében. 

A képzőművészet néhány kimagasló alkotójáról és 

műveikről... 

A zenei alkotásokról... A komolyzene és a 

könnyűzene különbségei és kapcsolatuk. 

A díszítőművészetekről, lakáskultúráról... 

 

 



Cecei Általános Iskola                                                                                

Pedagógiai program 

 

580 
 

7. Évfolyam 

Tanítási hetek száma: 37 

Évi összóraszám: 37 

 

Ebből 27% 10 óra a törvényben meghatározott egészségügyi témák feldolgozása, 73% 27 óra az iskola pedagógiai 

programja által meghatározott, helyi nevelési célokat szolgáló tananyag beépítése, játékokra, beszélgetésekre, 

vitákra, stb. 

 

Tematikus összesített óraterv 

Sorszám Témakör Óraszám 

1. Létezem 2 

2. Nem jó az embernek egyedül 3 

3. A közösségek 2 

4. Közösségben az ember 10 

5. Az egészséges ember 10 

6. A hasznos élet 3 

7. Szabadon választott 7 

 

A hetedik évfolyamon megnő a nemek egymás iránti érdeklődése, így több idő kell az emberi kapcsolatokra, 

valamint a szabad sávra is. Így a témák feldolgozására 30 óra, vagyis 81%-a míg a szabad sávra 7 óra, vagyis 19% 

jut. 

 

1. Témakör: Létezem (2 óra) 

Belépő tevékenységformák 

 
Tartalom 

Csoportos beszélgetés arról, hogy ki milyen 

tapasztalatokat gyűjtött saját magáról. Hogyan látják 

ezt mások a csoportban? 

Házi feladatként SWOT-analízis készítése, 

amelyben fel kell tüntetni az erősségeket, a 

gyengeségeket, a meghagyható tulajdonságokat és a 

megváltoztatandó tulajdonságokat. 

 

 

 

 

 

 

Egyéni normák.. 

Nekem mi a fontos? Hogyan lehet törekedni 

önmagunk kritikus szemléletére?Az önkritika szerepe 

az életünkben.. 

Hogyan lehet tudatosan kezelni a tulajdonságainkat? 

 

2. Témakör: Nem jó az embernek egyedül (3 óra) 

Belépő tevékenységek 

 

 

Tartalom 

Irányított beszélgetés a közösségekről. 

 

Demonstráció videofilm-részletekkel, vagy irodalmi 

szemelvényekkel. 

 

Gyűjtőmunka: szerelem a művészetekben 

Mi kell ahhoz, hogy befogadjanak egy közösségbe? 

Szavahihetőség, megbízhatóság, türelem, tisztelet 

mások iránt, önkritika, kulturált viselkedés, 

humorérzék, műveltség, érdeklődés, barátságosság, 

nyitottság, empatikus készség, stb. A szerelem és a 

szexualitás. A felelőtlen kapcsolatok és 

következményeik. 

3. Témakör: Közösségek (2 óra) 

Belépő tevékenységek 

 
Tartalom 

Kiscsoportos felkészülés az osztály jellemzésére. 

 

 

Szociometria készítése. 

Az osztályközösség osztály általi értékelése, a 

pozitívumok kiemelése, a negatívumok 

megszüntetésére történő javaslatok végiggondolása és 

elfogadtatása. 

Az osztály kapcsolatrendszerének feltérképezése és 

tapintatos elemzése. 

 

4. Témakör: Közösségben az ember (10 óra) 
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Belépő tevékenységformák 

 
Tartalom 

Tanári előadás a kommunikációról. 

Tanulók által tartott foglalkozások az öltözködés 

történetéről és a viselkedési szabályokról. 

 

 

Videofilm a vendéglátás illemtanáról. 

Beszélgetés az étkezési kultúráról. 

 

Kommunikációs kultúra, eligazodás és viselkedés a 

mindennapokban. A jólápoltság. Az öltözködés és a 

divat. A telefonálás illemtana, a telefonbetyárkodás. 

Viselkedés moziban, színházban, hangversenyen. 

Viselkedés utazáskor, nyaraláskor. 

A vendéglátás illemtana. 

Mit és hogyan együnk? 

 

5. Témakör: Az egészséges élet (10 óra) 

Belépő tevékenységforma 

 
Tartalom 

Irányított beszélgetés a tömegsportról és a 

versenysportokról, azok egészségügyi hatásairól. 

Osztálykirándulás. 

A nomád és félnomád élet lehetőségeinek 

megismerése. 

Játékok tanulása. 

Beszélgetés a lelki egészség zavarairól. 

Tanári magyarázat, demonstráció az okkult 

jelenségekről, a szektákról és azok veszélyeiről. 

Videofilm a kábítózó fiatalok életéről, ill. 

alkoholistákról és a dohányzásról. 

Újra a testedzésről, a sportról..  

A sportjátékokról. 

 Felkészülés a kirándulásra, a kirándulás 

egészségügyi és környezetvédelmi szabályaira. 

Szabadtéri játékok. 

 A lelki egészség megbomlása. A fiatalkori bűnözés 

és egyéb devianciák. 

A kábítószer, mint a mentálhigiénés zavar tünete. 

A lelki kábítószerek: a szekták. 

Az egyik magyar népbetegség: az alkoholizmus. 

 

6. Témakör: A hasznos élet (3 óra) 

Belépő tevékenységformák 

 
Tartalom 

Irányított beszélgetés a munka szerepéről, a 

különböző típusú munkavégzésekről, a 

munkamorálról, a pénzről. 

Csoportmunkaként tervek készítése a szabadidő 

eltöltésére. 

Tanulói beszámoló valamely lelkes állattartó 

diáktól. 

Beszélgetés az ismeretszerzés örömeiről. 

A munka szerepe az ember életében. 

A szellemi és fizikai munka. 

A pénz szerepe és „szerelme”. 

A szabadidő hasznos eltöltése. 

A kisállattartás örömei és felelőségei. 

Az olvasás és egyéb információszerzés (informatikai 

eszközök). 
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8. Évfolyam 

Tanítási hetek száma: 37 

Évi összóraszám: 37 

 

 

Ebből 27% 10 óra a törvényben meghatározott egészségügyi témák feldolgozása, 73% 27 óra az iskola pedagógiai 

programja által meghatározott, helyi nevelési célokat szolgáló tananyag beépítése, játékokra, beszélgetésekre, 

vitákra, stb. 

Tematikus összesített óraterv 

Sorszám Témakör Óraszám 

1. Létezem 2 

2. Nem jó az embernek egyedül 2 

3. A közösségek 2 

4. Közösségben az ember 6 

5. Az egészséges ember 10 

6. A hasznos élet 6 

7. Szabadon választott 9 

 

 A nyolcadik évfolyamon az egyik legfontosabb osztályfőnöki teendő a tanulók továbbtanulásának, 

pályaorientációjának segítése. Ezért szükséges a szabad sáv megnövelése. A témák feldolgozására szánt órakeret, 

az összóraszám 70%-a, vagyis 28 óra, míg a szabad sáv óraszáma 9 óra, ami pedig 24%. 

 

1. Témakör: Létezem (2 óra) 

Belépő tevékenységformák 

 
Tartalom 

Csoportos játékos foglalkozás az egyes szakmához 

szükséges személyiségjegyek összegyűjtése. 

Társismereti gyakorlat arra vonatkozóan, hogy a 

tanulók egymást milyen pályára tartják alkalmasnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A képességeim mire tesznek alkalmassá? 

Milyennek ismerem magam ebből a szempontból? 

Vágyaim és a lehetőségeim viszonya. 

Pályaorientáció. Melyik szakmához milyen elvárások 

köthetők? 

 

 

 

2. Témakör: Nem jó az embernek egyedül (2 óra) 

Belépő tevékenységek 

 

 

Tartalom 

Irányított beszélgetés a társas kapcsolatok 

ápolásának szükségességéről. 

 

Teszt kitöltése, majd megbeszélése. 

 

Beszélgetés tanári magyarázattal. 

Milyen elvárásaim vannak a barátaimmal szemben? 

Én hogyan felelhetnék meg az ő elvárásaiknak? 

Mi a feltétel nélküli szeretet? 

Milyen kapcsolatokra vágyom? 

Mit várok egy kapcsolattól, és mit szeretnék adni egy 

kapcsolatban? 

Mi a magány és mi az elidegenedés? 

 

 
 

3. Témakör: Közösségek (2 óra) 

Belépő tevékenységek 

 
Tartalom 

Tanulók rövid beszámolói  ezekről a közösségekről. 

 

Csoportos beszélgetés a jogokról és 

kötelezettségekről. 

 

A nagyobb közösségek: iskolai közösség, városi 

polgárság, megyei lakosság, magyarság, európaiság, 

emberiség. 

A közösségekhez tartozás milyen kötelezettségekkel 

és jogokkal jár? 
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Szemelvények gyűjtése és rövid ismertetése a 

témával kapcsolatban. 

Mi a szerepük a kisebb közösségeknek a nagyobb 

közösségekben? 

Mi a család szerepe az emberiség szempontjából? 

 

 

4. Témakör: Közösségben az ember (6 óra) 

Belépő tevékenységformák 

 
Tartalom 

 Viselkedési formák idegenek között. Hogyan 

viselkedjünk új közösségben? 

Vágyak és tervek a leendő iskolájukról, ahol 

szeretnének továbbtanulni. 

A társalgás szabályai nagyobb társaságban. 

A felnőttek és a fiatalok közötti kommunikáció 

szabályai. 

A munkahelyek illemtana. 

A hivatalos helyeken való megjelenés és viselkedés 

illemtana. 

 

5. Témakör: Az egészséges élet (10 óra) 

Belépő tevékenységforma 

 
Tartalom 

Beszélgetés az ember és állat együttélésekor 

felmerülő egészségügyi gondokról. 

Orvosi előadás és beszélgetés. 

Ha lehetséges, akkor szakképzett kozmetikus 

bemutatója. 
Tanulók által tartott órák. 

Gyűjtőmunka: a közvetlen környezetünk 

ártalmainak feltérképezése. 

Az osztályfőnök által, vagy meghívott szakember 

által vezetett konzultációk. 

 Az állattartás egészségügyi problémái. 

Tájékoztató az ismertebb betegségekről és a 

prevencióról. 

A testápolás és a szépségápolás. 

A nyaralás, a kirándulások baleseti veszélyei, ezek 

elhárítása. 

A környezetvédelem ránk eső részének megtétele. 

Közvetlen környezetünk tisztántartása, a fertőzések 

megelőzése. 

Lelki egészségvédelem: 

a szenvedélybetegségekről… 

a játékszenvedélyről.. 

a személyiségzavarok. 

Az egészséges személyiségfejlődés. 

 

 

 

 

6. Témakör: A hasznos élet (6 óra) 

Belépő tevékenységformák 

 
Tartalom 

Beszélgetés a harmóniáról, az emberi törekvésekről, 

a munka szerepéről. 

Tanulói felkészülés után híres emberek 

életpályájáról bemutatók osztálykeretben, illetve 

érdeklődési csoportok szerint. 

Tréning a közéletiség gyakorlására. 

Gyakorlat a különböző hivatalok meglátogatásával. 

Beszélgetés a sikerről és a kudarcok feldolgozásáról. 

 

 

 

 

A harmonikus élet összetevői. 

A munka mint az elégedettség forrása. 

A művészetek és az emberi kultúra egyéb elemei. 

A választott életpálya és az élet kényszerei. 

Az erkölcs és a jog szerepe a társadalomban. 

Az állampolgárság, közéletiség. 

Az ügyintézés a különböző hivatalokban. 

A siker mint az erőfeszítések eredménye. 

Tervek, vágyak, realitás… 
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Az osztályfőnöki órák vezetése, módszerei, tevékenységformák 

 

 

Az órákon alkalmazható módszerek sokfélék lehetnek. Az alkalmazható módszereket meghatározza a tanulói hozzáállás, attitűd, az életkor, a tanár, az osztályfőnök 

személyisége, rátermettsége, felkészültsége, a választott téma, feladat. 

 

Megbeszélés:  

o a téma felvázolása, 

o a téma megbeszélése, 

o a kialakult vélemények összegzése, 

o közös állásfoglalás kialakítása, esetleg rögzítése egy „feljegyzés füzetbe”. 

 

 

Vita: 

 

o megadott témából az osztályfőnök, meghívott szakember, diák vitaindítója,  

o vitapartnerek megnyilatkozásai, 

o a vita lezárása, konszenzus, 

o ha nem lehet lezárni a vitát, annak folytatása a lezárásig, egymás meggyőzéséig. 

 

 

Kiselőadások 

Dramatikai játék: szerepjáték, szociodráma. 

Szupervízió: 

 az osztályfőnöki és szakórák keretében elsajátított etikai normák, viselkedési szabályok, az egyén és a közösség életével összefüggő ismeretek felülvizsgálata 

egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások keretében, szituációs játékok során. 

Tréning: 

- kirándulások, táborozások alkalmával jól hasznosítható eljárás, egy-egy téma, nevelési terület tudatos beépítéséhez, 

- egy-egy komplex tevékenységrendszer, 

- dinamikus, mindenkit megmozgató, aktív tevékenységet igénylő forma. 

 

 

Feladatlapok, önismereti tesztek, kérdőívek 

 

 

 

 

 

A tanulói teljesítmények értékelése 
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A tantárgy jellegéből adódóan az ismeretek elsajátítását osztályzattal nem értékeljük. 

Egyénileg az aktivitást, a közös feladatok elvégzésében való részvételt, segítőkészséget szóban értékeljük. Megerősítő, dicsérő jellegű pozitív ráhatásokat igyekszünk 

alkalmazni. 

Ezen kívül szociometriai felmérést készítünk (szükség esetén megismételni, megítélni az eltelt időszakot).  

 

 

A magatartás és szorgalom értékelési szempontjai 

 

 

A magatartás értékelésének és minősítésének követelményei: 

 

Példás az a tanuló, aki: 

 magatartása, cselekedetei elismerést váltanak ki társaiból, tanáraiból 

 felelősséget vállal tetteiért 

 tiszteli és elismeri mások értékeit, jóindulattal segíti társait, aki tudásával, a közösségben elért helyzetével soha nem él vissza 

 a nyelvi fordulataiban kerüli a durva, trágár kifejezéseket 

 képes kulturáltan fellépni saját maga és szűkebb környezete érdekében 

 szívesen vállal munkát osztálya, iskolája, közössége érdekében 

 ügyel környezete rendjére, tisztaságára, szándékosan nem okoz kárt 

 betartja az illemkódexet és az iskola házirendjét 

 

Jó az a tanuló, aki: 

  a példás magatartás követelményeinek javarészt megfelel, de cselekedeteit, ítéleteit időnként az indulat vezérli 

 a házirendet ritkán, és az illemkódexet csekély mértékben szegi meg  

 tiszteli a felnőtteket, társait 

 trágár, durva kifejezéseket nem használ 

 feladatait becsülettel elvégzi, de a közösségért vállalt munkára önként csak ritkán vállalkozik 

 ügyel környezete rendjére, tisztaságára, szándékosan nem okoz kárt 
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Változó magatartású az a tanuló, aki: 

 cselekedetei következményeit nem képes felismerni, így gyakran vét a házirend ellen, 

 játékban, közösségi munkájában gyakran durva 

 társaival nem mindig van jó viszonyban, mert csínytevéseivel bosszantja őket,  

 az órai munka során nem kellő figyelemmel dolgozik, időnként mással foglalkozik 

 ha feladattal bízzák meg, azt elvégzi, de nem kellő figyelemmel 

 környezete rendjéért keveset tesz, vagy nem érdekli 

 sérelmeit időnként önbíráskodással torolja meg 

 a viselkedési szabályokat csupán úgy tudja betartani, ha gyakran figyelmeztetik rá 

Rossz a magatartása annak a tanulónak, aki: 

 nem tudja és nem is akarja betartani az iskolai házirendet és az illemkódexet 

 visszaél fizikai fölényével, különösen, ha nála gyengébbel kerül szembe 

 gyakran bosszantja társait, tanárait 

 a tanórai munkát szándékosan zavarja, akadályozza  

 nem becsüli közössége értékeit 

 szándékosan rongálja környezetét 

 

 

 

 A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei: 

 

Példás szorgalmú az a diák, aki: 

 a tanulási órákra rendszeresen, jól felkészül, s azokon aktívan közreműködik 

 szívesen olvas szakirodalmat, s így szerzett plusz tudását megosztja társaival 
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 aktív önművelődéssel fejleszti tudását, műveli adottságát 

 szívesen, aktívan részt vesz a tanulmányaihoz kapcsolódó, tanórán kívüli programokban, akár szervezőként is 

 ha alkalma adódik, jól felkészülve, versenyeken öregbíti iskolája hírnevét 

 jó eredmények elérésére törekszi (játékban, tanulásban, munkában) 

 

Jó a szorgalma annak a diáknak, aki:    

 a képességeihez mérten általában szorgalmas 

 a tanórákra rendszeresen felkészül, s azokon aktívan részt vesz 

 felszerelése általában hiánytalan 

 a házi feladatot rendszeresen elvégzi, estleges mulasztás esetén pótolja 

 szívesen olvas szakirodalmat, s érdeklődési körén belül aktív önművelődéssel fejleszti tudását 

 a tanulmányaihoz kapcsolódó, tanórán kívüli programokban szívesen részt vesz 

 

Változó a szorgalma annak a diáknak, aki: 

 nem teljesíti kötelességeit mindig képességei szerint 

 munkájában, feladatvégzésében felületes 

 felszerelése gyakran hiányos 

 a házi feladatot gyakran nem készíti el 

 nem törődik önművelésével 

 kötelességét csak ismételt figyelmeztetés után teljesíti 

 

Hanyag a szorgalma annak a diáknak, aki: 

 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében 

 kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában megbízhatatlan 
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 aki egy, vagy több tantárgyból bukásra áll 

 felszerelését rendszeresen nem hozza el 

 házi feladatot rendszeresen nem készíti el 

Az elbírálást végző nevelőtestületi értekezlet a fentiektől kivételes esetekben indoklással eltérhet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hon- és népismeret 
 

 

A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző 

sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít 

azoknak az élményszerű egyéni és közösségi tevékenységeknek, amelyek a család, az otthon, a 

lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megbecsüléséhez, velük való azonosuláshoz vezetnek. 

Segíti az egyéni, családi, közösségi, nemzeti azonosságtudat kialakítását. Megalapozza és 

áthatja a különböző műveltségi területeket. Rendszerezett ismeretanyagként pedig lehetőséget 

teremt a magyar népi kultúra értékein keresztül a saját és a különböző kultúrák, a környezet 

értékeit megbecsülő és védő magatartás, illetve a szociális érzékenység kialakítására. 

A tanulók felfedezik, hogy a nemzedékeken át létrehozott közösségi hagyomány 

összeköti őket a múlttal és segít nekik eligazodni a jelenben. Felismerik, hogy az emberiség 

évezredek óta felhalmozódott tapasztalatai a legegyszerűbb, és éppen ezért a legfontosabb 

mindennapi kérdésekre adott gyakorlati válaszok tárháza. Megértik a tanulók, hogy a 

néphagyomány az általános emberi értékek hordozója, ezért ismerete az általános műveltséghez 

is szükséges. 

A tantárgy megalapozza a tanulók nemzeti önismeretét, nemzettudatát, a tevékeny 

hazaszeretetet. Tudatosítja a tanulókban, hogy először minden népnek a saját hagyományát, 

nemzeti értékeit kell megismernie, hogy azután másokét is, a nemzetiségek, a szomszéd- és 

rokonnépek, a világ többi népének kultúráját, az egyetemes értékeket, a köztük lévő 

kölcsönhatást is megérthesse. Ösztönöz a szűkebb és tágabb szülőföld, a magyar nyelvterület 

hagyományainak és történelmi emlékeinek felfedezésére, a még emlékezetből felidézhető, vagy 

a még élő néphagyományok gyűjtésére. Bővíti a tanulók művelődéstörténeti ismereteit, a 

hagyományőrzést, népi kultúránk, nemzeti értékeink megbecsülését. Értékrendjével hozzájárul 

a tanulók értelmi, érzelmi, etikai és esztétikai neveléséhez, a természettel való harmonikus 

kapcsolatuk kialakításához és a társadalomba való beilleszkedésükhöz.  

A tanítás során – pedagógiai és néprajzi szempontok szerint kiválasztott hon- és 

népismereti, néprajzi forrásanyagok felhasználásával – minél több lehetőséget kell teremteni 

anéphagyományok élményszerű megismerésére. Törekedni kell a tanulók cselekvő és alkotó 

részvételére a tanulás során, hogy az érzékelésen, észlelésen, élményeken keresztül jussanak el 

az elvontabb ismeretekig, az összefüggések meglátásáig. 

 

 

5. évfolyam 

 

Heti óraszám: 1 

Éves óraszám: 36 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Az én világom I. 

A 19-20. század fordulóján jellemző hagyományos 

paraszti életmód 

Órakeret 3 

óra 

Előzetes tudás Alsó tagozatos olvasmányok a családról.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A legszűkebbközösséghez, a családhoz, a 

lokálisközösséghezvalótartozásérzésénekkialakulása, 

értékénektudatosítása. A megszerzettismeretekkel a 
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néhányemberöltővelkorábbiidőszakrólalkotottképtágítása, ezzel az 

időfogalomfejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Családunk története, családfa. 

Szomszédság, rokonság. 

Rokoni viszonyok, elnevezések. 

 

Nagyszüleink, dédszüleink világa 

falun és városban. 

Nagyszüleink, dédszüleink 

világának erkölcsi normái.  

A harmonikusan működő családi 

minták. 

 

Családfa készítése a rokoni 

viszonyok, elnevezések 

alkalmazásával. 

 

Családi történetek gyűjtése, 

mesélése a nagyszülők, dédszülők 

gyermekkorából, életmódjuk 

jellemző elemeinek kiemelése 

(gazdálkodó életmód – ipari 

munka). 

 

A megismert családi történetek 

megosztása – az önkéntesség 

betartásával – az 

osztályközösséggel. 

 

A hagyományos paraszti vagy 

városi családmodell működésében 

az értékteremtő munka, a javakkal 

való ésszerű gazdálkodás 

meghatározó szerepének 

felismerése. 

 

A felmenő családtagok, 

rokonsághoz tartozó személyek 

életének időbeni behatárolása. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  

Család és lakóhely. 

 

Erkölcstan:  

Család, otthon. Egyén 

és közösség. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

A családi élet színtere, 

a családi otthon; 

különböző 

lakókörnyezetek 

jellemzői. 

Rokonsági és 

generációs 

kapcsolatok a 

családban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Családfa, rokonsági fok (felmenő ág: apa/anya, nagyapa/nagyanya, 

dédapa/dédanya, lemenő ág: gyermek, unoka, dédunoka, oldalág: 

testvér/báty, öcs, nővér, húg, unokatestvér, nagybácsi, nagynéni (ángy), 

házassági rokonság (műrokonság). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az én világom II. 

A 19-20. század fordulóján jellemző hagyományos 

paraszti életmód  

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Az én világom. Családismeret, családtörténet. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

A lokális ismeretek tudatosításával a szülőföld szeretetének, a helyi 

értékek megbecsülésének erősítése. A helyi társadalom tagoltságáról, a 

közösség sokszínűségéről és az ebben rejlő gazdagságról szemléletes 

kép kialakítása. Az időbeli tájékozódás fejlesztése a helyi 

nevezetességek időbeli elhelyezésével. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az én városom, falum. 

A lakóhely természeti adottságai, 

helytörténete, néphagyományai. 

 

A helyi hagyományok 

megismerése, feldolgozása 

különböző tevékenységekkel. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

Falvak és városok. 
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A település társadalmi 

rétegződése (etnikum, felekezet, 

foglalkozás, életkor, vagyoni 

helyzet). 

 

A lakóhelyhez köthető neves 

személyiségek, nevezetes 

épületek, intézmények. 

 

Helytörténet, helyi 

hagyományok, nevezetességek. 

A régió hon- és népismereti, 

néprajzi jellemzői, 

néphagyományai. 

Az otthon, a lakóhely, a 

szülőföld, a haza 

megbecsüléséhez vezető egyéni 

és közösségi tevékenységek 

elsajátítása (pl. a közvetlen 

környezet értékeinek feltárása, az 

emlékhelyek gondozása.) 

 

A lakóhely nevezetes 

épületeinek, a régió jeles 

szülötteinek történelmi 

korszakokhoz kötése. 

 

Szegények és gazdagok 

világa. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

Lakókörnyezetek és 

életmódbeli jellemzők 

(nagyvárosi, városi, 

falusi települések, 

természeti, épített és 

emberi környezet). 

 

Természetismeret: 

Személyes tér. A 

földrajzi tér: közvetlen 

környezet, lakóhely, 

környező táj, haza. 

 

Erkölcstan:  

Szegények és gazdagok. 

A vallás funkciói. 

Vallási közösségek és 

vallási intézmények. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Helytörténet, természeti környezet, neves személy, helyi hagyomány, 

település, régió. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Találkozás a múlttal I. 

A paraszti ház és háztartás, a ház népe. Népi mesterségek 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Családtörténet, településtörténet. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

A hagyományos paraszti életmód fontosabb elemeiben a természeti 

tényezők meghatározó szerepe, a környezeti feltételekhez való 

alkalmazkodás felismertetése. A különböző mesterségek megismerése 

során a szakmák megbecsülésének kialakítása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A ház történeti fejlődése. 

Jurta, veremház, egysejtű ház, 

többosztatú ház. 

A házak külső jellegzetességei: 

falazat, tetőszerkezet, 

tetőformák. 

 

A konyha, az ételkészítés és 

eszközei. 

Kenyérsütés, gabonaételek, 

burgonyaételek, vajkészítés, 

hurkatöltés. 

Konyhai cserépedények: a főzés, 

sütés, tálalás, élelmiszertárolás 

edényei. 

Az életmód és a háztípusok 

történeti változásainak 

megismerése képi és egyéb 

információk alapján, mindezek 

összefüggésének felismerése. 

 

A természeti körülmények, a 

rendelkezésre álló építési 

anyagok és a különböző 

háztípusok kialakulása közötti 

összefüggések felfedezése. 

 

A konyhai cserépedények 

funkció szerinti rendszerezése; a 

legfontosabb ételek 

Természetismeret: 

Településtípusok (tanya, 

falu, város), jellemző 

képük, a hozzájuk 

kötődő tevékenységek. 

 

Vizuális kultúra: 

Lakóhelyhez közeli 

néprajzi tájegység 

építészeti 

jellegzetességei, 

népművészete. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  
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Fazekasmesterség. 

 

Sarkos és párhuzamos 

elrendezésű szobák. 

Munkasarok – szentsarok. 

Tároló bútorok, ülőbútorok, 

asztal, ágy. 

Bútorművesség. 

 

Munkamegosztás a családon 

belül. 

Férfi és női munkák, a gyerekek 

feladatai. 

Napi, heti és éves munkarend. 

 

Gyermekjátékok, a 

belenevelődés folyamata. 

Az iskola régen és ma. 

A felnőttek életét utánzó játékok, 

eszközös, ügyességi játékok, 

sportjellegű játékok. 

alapanyagainak, elkészítési 

módjának, eszközkészletének 

megfeleltetése. 

 

A berendezési tárgyak 

funkcióváltozásainak nyomon 

követése konkrét példák alapján. 

 

Az évszázaddal korábbi idők 

családon belüli, korosztályok és 

nemek szerinti 

munkamegosztásának 

összehasonlítása a mai korral. 

 

Népi játékok élményszerű 

elsajátítása.  

Az oktatás körülményeinek, 

módjának időben történt 

változásairól ismeretek szerzése 

képi és rövid szöveges 

információforrások alapján. 

A családi gazdálkodás, 

takarékosság. Családi 

munkamegosztás. 

Ételkészítési 

folyamatok. 

 

Testnevelés és sport: 

Gyermekjátékok, népi 

játékok. 

 

Ének-zene:  

Népi gyermekdalok, 

népi gyermekjátékok. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

Gyermekek nevelése és 

oktatása régen. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jurta, veremház, egysejtű ház, többosztatú ház, falazat, tetőtartó szerkezet, 

tetőformák, konyhai cserépedény, munkasarok, szentsarok, 

munkamegosztás, belenevelődés, utánzó játék, eszközös játék, sportjellegű 

játék. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Találkozás a múlttal II. 

A hétköznapok rendje (táplálkozás, ruházat, életvitel) 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás A paraszti ház és háztartás, a ház népe. Népi mesterségek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

A gazdálkodóéletfőbbterületeinekmegismerésesorán a 

rendelkezésreállótermészetijavakésszerűfelhasználásaelőnyeinek, az 

önellátásfontosságánakbelátása. A közösenvégzettmunkaelőnyeinek, 

közösségerősítőhatásánakfelismertetése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hétköznapok rendje. 

A gazdálkodó ember 

legfontosabb munkái. 

Gabonamunkák: szántás, vetés, 

aratás. A gabonamunkákhoz 

kapcsolódó szokások. 

Állattartás: a szilaj-, a félszilaj- 

és a kezestartás. 

A pásztorok ünnepei. 

Kendermunkák. 

Fonóbeli munkák és játékok. 

 

Hétköznapi és ünnepi viselet. 

Az állattartási módokban a 

honfoglalás előtti életmód 

elemeinek, illetve az 

életmódváltással bekövetkező 

változások következményeinek 

felismerése képi és szöveges, 

illetve egyéb (pl. tárgyi) források 

feldolgozása, rendszerezése 

alapján. 

 

A hétköznapi vászonviselet 

elemeinek összehasonlítása a 

gyerekek ruházatával képek 

alapján. A hasonlóságok és a 

különbségek megfogalmazása.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

Nők és férfiak 

életmódja. 

Öltözködés, divat. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

Anyagok tulajdonságai, 

anyagok feldolgozása. 

 

Erkölcstan: 

Szokások, normák 

szerepe, jelentősége. 
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Hétköznapi vászonruhák, a női 

és a férfi viselet darabjai. 

Gyermekviselet. 

Néprajzi tájak eltérő ünnepi 

viselete. 

 

Táplálkozás. 

Hagyományos paraszti ételek. 

Napi és heti étrend. 

Téli és nyári étrend. 

A jellegzetes táji ünnepi 

viseletek megismerése során a 

magyar népviseletek 

sokszínűségének felfedezése. A 

közösséghez tartozás külső 

kifejezésformájának észrevétele.  

 

Az egykori és a mai megjelenési 

formák jelentéstartalmának 

feltárása konkrét példák alapján. 

Az önellátó életvitel 

meghatározó elemeiben a 

természettel kialakított 

harmonikus kapcsolat előnyeinek 

észrevétele. 

 

A hagyományos paraszti 

táplálkozás jellemzőinek és a 

gyerekek étkezési szokásainak 

összevetése. A szembetűnő 

különbségek és a tovább élő 

táplálkozási szokások 

megfogalmazása, tapasztalatok 

megosztása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szántás, vetés, aratás, szilaj- és félszilaj állattartási mód, fonás, szövés, 

fonó, ing, gatya, pendely, szoknya, kötény, ünnepi viselet, böjtös nap, téli 

étrend, nyári étrend. 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 

Hagyományos és népi (vallási) 

ünnepeink eredete és szokásrendje. 

Jeles napok, ünnepi szokások a paraszti 

élet rendjében. 

Társas munkák, közösségi alkalmak 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Az alsó tagozaton (ének-zene, magyar nyelv és 

irodalom, környezetismeret órák), valamint a 

különböző műveltségi területeken előforduló hon- és 

népismereti tartalmak. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A jeles napi, ünnepi szokások, az emberi élet 

fordulóihoz kapcsolódó népszokások, valamint a társas 

munkák (pl. szüret, kukoricafosztás) és más közösségi 

alkalmak (pl. vásár, búcsú) hagyományainak és 

jelentőségének felismertetése a paraszti élet rendjében. 

A hétköznapok és ünnepek váltakozásának, ritmusának 

feliemertetése, az ünnepek jelentőségének tudatosítása 

az egyén és a közösség életében.  

Egy-egy ünnepkör, jeles nap köszöntő vagy 

színjátékszerű szokásainak, valamint a társas 

munkákhoz, közösségi alkalmakhoz kapcsolódó 

szokások élményszerű, tevékenységközpontú, 
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hagyományhű elsajátítása, különös tekintettel a helyi 

hagyományokra; a lakóhelyhez, a tájhoz való kötődés 

erősítése.  

Ismeretek 
Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Jeles napok, ünnepi szokások a paraszti élet 

rendjében. 

A jelesnapok, ünnepiszokásokfogalma, 

szerepe, általánosjellemzői. 

Előkészületek (advent, nagyböjt), 

munkatilalmak, jellegzetesételek, népviselet, 

köszöntő és színjátékszerűszokások. 

 

Karácsonyi ünnepkör. 

Advent, az adventhez tartozó jeles napok, 

szokások (pl. Miklós és Luca napja, Ádám-Éva 

napja, karácsonyi kántálás, betlehemezés). 

Karácsony napjától vízkeresztig, pl. 

névnapköszöntés, regölés, aprószentek napi 

vesszőzés, szilveszteri, újévi szokások, újévi 

köszöntők, vízkereszt, háromkirályjárás. 

 

Farsang, farsangi szokások. 

Farsangi ételek, bálok, szokások. Farsangi 

köszöntők és maszkos alakoskodások. 

 

Iskolába toborzó szokások: Balázs- és Gergely-

járás. 

 

Nagyböjt és a húsvéti ünnepkör jeles napjai és 

szokásai. 

Nagyböjtijátékok, virágvasárnapikiszehajtás és 

villőzés, anagyhétjelesnapjai. Húsvétiszokások, 

pl. 

húsvétvasárnapizöldágjárás,húsvétilocsolkodás, 

hímestojáskészítése, 

fehérvasárnapikomatálküldés. 

 

Májusfaállítás, pünkösd, pünkösdiszokások. 

Pünkösdikirály-választás, pünkösdölés, 

pünkösdikirályné-járás. 

 

A nyári napforduló ünnepe. 

Szent Iván napi szokások, énekek. 

Gazdasági ünnepek, társas munkák. 

 

Az őszi jeles napokhoz, munkaalkalmakhoz 

kapcsolódó szokások (pl. szüret, fonó, fonóbeli 

játékok, tollfosztó, kukoricafosztó), közösségi 

alkalmak (pl. vásár, pásztorünnepek). 

A jeles napok, ünnepi 

szokások 

jelentőségének, 

közösséget megtartó 

szerepének, valamint 

az ünnepi 

előkészületek 

fontosságának 

felismerése a paraszti 

élet rendjében a 

konkrét szokások, 

ünnepek 

tevékenységeinek 

megismerése, 

elsajátítása során 

különböző (néprajzi) 

forrásanyagok 

segítségével, pl. eredeti 

hangzóanyag 

meghallgatása, filmek, 

fotók, ábrák 

megtekintése a 

különböző 

népszokásokról. 

 

Az ünnepi szokások 

jellemzőinek 

megkülönböztetése a 

hétköznapok rendjétől. 

A legfontosabb állandó 

és változó időpontú 

ünnepek felismerése. 

 

A különböző jeles 

napokhoz, ünnepi 

szokásokhoz 

kapcsolódó – néprajzi 

és pedagógiai 

szempontok alapján 

kiválasztott – köszöntő 

és színjátékszerű 

szokások élményszerű, 

hagyományhű módon 

történő elsajátítása, 

Erkölcstan:  

Vallási 

népszokások. 

 

Dráma és tánc: 

Ismerkedés a 

táncillemmel, a 

naptári 

ünnepekhez 

kapcsolódó 

(helyi) 

népszokásokkal. 

 

Ének-zene:  

A magyar 

népzene régi 

rétegű és új 

stílusú népdalai, 

a népi tánczene. 

 

Mozgóképkultúra 

és médiaismeret:  

Részletek 

népszerű 

játékfilmből (pl. 

Jókai Mór–

Várkonyi Zoltán: 

Egy magyar 

nábob – 

pünkösdikirály-

választás). 
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Az emberi élet fordulói. 

A gyermek születése – hiedelmek és szokások. 

Keresztelő.  

Gyermekkor, leány-, legényélet. 

A lakodalom néhány jellegzetessége. 

eljátszása. A szokás 

kellékeinek elkészítése. 

 

A kalendáriumi 

szokásokhoz 

kapcsolódó 

tevékenységek 

végzése: termés- (pl. 

lucabúza ültetés), férj- 

(pl. András napi 

böjtölés), időjárásjóslás 

(pl. 

hagymakalendárium); 

jeles napok, ünnepi 

szokások tárgyai (pl. 

hímes tojás készítése). 

 

Régi fényképek 

gyűjtése, rajzok 

készítése kalendáriumi 

szokásokról, társas 

munkákról, közösségi 

alkalmakról. 

 

Szóbeli, írásbeli 

élménybeszámolók 

hagyományos és új 

(helyi) közösségi, 

ünnepi alkalmakról. 

 

Annak felismerése, 

hogyan igyekezett a 

hagyományos 

faluközösségben 

harmonikus kapcsolat 

kialakítására az ember 

a természettel, a 

faluközösség tagjaival; 

hogyan igazította a 

gazdasági munkákat az 

évszakok 

váltakozásához.  

 

A természetismeret, az 

időjárási 

megfigyelések, a népi 

időjárás jóslások 

szerepének felismerése 

a gazdasági évben. 
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Az emberi élet 

fordulóihoz 

kapcsolódó szokások 

néhány 

jellegzetességének 

összehasonlítása a mai 

korral, pl. 

olvasmányok, 

olvasmányrészletek 

segítségével. 

 

Annak tudatosulása,  

hogyan segítette a 

hagyományos 

faluközösség az egyént 

az emberi élet 

fordulóinál. 

 

Egy-egy megismert 

népszokás 

tájegységhez, etnikai 

csoporthoz történő 

kötése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Ünnep, jeles nap, böjt, advent, karácsonyi ünnepkör, 

karácsonyi kántálás, betlehemezés, bölcsőske, regölés, 

névnapi köszöntés, aprószentek napi vesszőzés, újévi 

köszöntők, háromkirályjárás, farsangi köszöntők, 

iskolába toborzó szokások, böjti játékok, kiszehajtás, 

villőzés, húsvét, zöldágjárás, komatálküldés, 

májusfaállítás, pünkösdölés, pünkösdi királynéjárás, 

nyári és téli napforduló, társasmunka, kaláka, aratás, 

szüret, fonó, tollfosztó, kukoricafosztó, vásár, 

pásztorünnep, keresztelő, leány-, legényélet, lakodalom. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyarok a történelmi és a mai Magyarország 

területén. 

Néprajzi tájak, tájegységek és etnikai csoportok hon- és 

népismereti, néprajzi jellemzői a Kárpát-medencében 

és Moldvában. 

A hazánkban élő nemzetiségek  

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Hon- és népismeret előző témái. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A magyar néphagyomány sokszínűségének és közös vonásainak 

megismerése a tájegységek, etnikai csoportok hon- és népismereti, 

néprajzi jellemzőinek bemutatásával. A saját közösség megismerése 

által az identitástudat, a kötődések erősítése. A földrajzi környezet, a 

történeti és a gazdasági tényezők hatásának felismerése a 

néphagyományok alakulására, konkrét táji példákon keresztül. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A magyar nyelvterület néprajzi 

tájai, tájegységei, etnikai 

csoportjai, a határainkon túl élő 

magyarok. 

 Dunántúl; 

 Észak-Magyarország; 

 Alföld; 

 valamint a nagytájakhoz 

tartozó határon túli tájak (pl. 

Burgenland, Muravidék, 

Zoboralja, Mátyusföld, 

Bácska, Bánát, Kárpátalja) 

 Erdély és Moldva. 

Jellegzetes hon- és népismereti, 

néprajzi jellemzőik. 

Példák az anyagi kultúra és a 

folklór köréből. 

 

Magyarországon élő 

nemzetiségek. 

A határon túli magyarlakta 

területek, illetve a magyar 

nyelvterület nagy néprajzi 

tájainak azonosítása térképen. 

A magyar nyelvterületen élő 

etnikai csoportok (pl. palóc, 

matyó, kun, székely) 

megnevezése. 

 

A Magyarországon élő 

nemzetiségek (pl. német, 

szlovák, szerb, horvát, szlovén, 

román, roma) megnevezése. 

 

A természeti adottságok, 

éghajlati viszonyok életmódra, 

népi építészetre gyakorolt 

hatásának felismerése.  

 

Képek gyűjtése a megismert 

tájakra jellemző viseletekről, 

népi építészetről, 

népművészetről, 

hagyományokról. 

 

Tájékozódás a nagy tájegységek 

területéhez köthető 

világörökségekről, magyar 

szellemi kulturális örökségekről, 

nemzeti parkokról.  

 

Természetismeret:  

A Kárpát-medence és 

hazánk nagytájai. 

A népi kultúra értékei, 

népszokások. 

A kulturális élet 

földrajzi alapjai 

(nyelvek, vallások). 

A magyarsághoz 

kötődő világörökségi 

helyszínek. 

A magyarság által 

lakott, országhatáron 

túli területek, tájak 

közös és egyedi 

földrajzi vonásai. 

Nemzeti parkok, 

tájvédelmi körzetek. 

 

Vizuális kultúra: 

Lakóhelyhez közeli 

néprajzi tájegység 

építészeti 

jellegzetességei, 

viselete és kézműves 

tevékenységei. 

Szülőföld. 

A természeti környezet 

meghatározó szerepe, hatása a 

gazdálkodásra, a 

településszerkezetre, az 

építkezés módjára. 

 

A táj jellegzetes népviselete, 

kézműipari tevékenysége. 

 

Népszokások, népdalok, a 

népköltészet fennmaradt 

alkotásai (mesék, mondák). 

A tanuló saját szülőföldjének 

megismerése meglévő 

helytörténeti irodalom 

feldolgozásával, gyűjtésekkel. 

 

A kistáj beillesztése a korábban 

megismert megfelelő nagytájba. 

(Nagyvárosok iskoláinak tanulói 

választhatják a városhoz közeli 

táj feldolgozását.) 

 

Helyi kutatások igénybevétele a 

történeti múlt feltárásához. 

Önálló gyűjtőtevékenység 

alkalmazása az ismeretszerzés 

folyamatában. 

 

A természeti környezet 

befolyásoló hatásának 

Természetismeret: 

Személyes tér. A 

földrajzi tér: 

közvetlen környezet, 

lakóhely, környező 

táj, haza. 

 

Vizuális kultúra: 

Lakóhelyhez közeli 

néprajzi tájegység 

építészeti 

jellegzetességei, 

viselete és kézműves 

tevékenységei. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Népdalok, népmesék, 

mondák. 
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felismerése a mesterséges 

környezet kialakításában. 

 

Megismert helyi népszokások, 

népdalok, mesék, mondák 

közösség előtti bemutatása. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Etnikai csoport, nemzeti kisebbség, nemzetiség, néprajzi táj, határainkon 

túl élő magyarok, a nemzeti összetartozás napja. 

 

 

A továbbhaladás 

feltételei 

A tanulók megismerik lakóhelyük, szülőföldjüktermészeti adottságait, 

hagyományos gazdasági tevékenységeit, néprajzi jellemzőit, történetének 

nevezetesebb eseményeit, jeles személyeit. A tanulási folyamatban 

kialakul az egyéni, családi, közösségi, nemzeti azonosságtudatuk. 

Általános képet kapnak a hagyományos gazdálkodó életmód fontosabb 

területeiről, a család felépítéséről, a családon belüli munkamegosztásról. A 

megszerzett ismeretek birtokában képesek lesznek értelmezni a más 

tantárgyakban felmerülő népismereti tartalmakat. 

Felfedezik a jeles napok, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz 

kapcsolódó népszokások, valamint a társas munkák, közösségi alkalmak 

hagyományainak jelentőségét, közösségmegtartó szerepüket a paraszti élet 

rendjében. Élményszerűen, hagyományhű módon elsajátítják egy-egy jeles 

nap, ünnepkör köszöntő vagy színjátékszerű szokását, valamint a társas 

munkák, közösségi alkalmak népszokásait és a hozzájuk kapcsolódó 

tevékenységeket. 

Megismerik a magyar nyelvterület földrajzi-néprajzi tájainak, 

tájegységeinek hon- és népismereti, néprajzi jellemzőit. Világossá válik a 

tanulók számára, hogyan függ össze egy táj természeti adottsága a 

gazdasági tevékenységekkel, a népi építészettel, hogyan élt harmonikus 

kapcsolatban az ember a természettel. 
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Erkölcstan  

 5–8.  

Célok, 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 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 
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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 tananyag tartalma inkább épül a hétköznapi életből merített és oda visszacsatolható 

tapasztalatokra és személyes élményekre, mint elméleti jellegű ismeretekre. Ezeket természetes 

módon egészíthetik ki az életkornak megfelelő erkölcsi kérdéseket felvető történetek, mesék, 

mondák, irodalmi vagy publicisztikai szövegek, filmek vagy digitális formában elérhető egyéb 

tartalmak. Az erkölcstan a tanulókra nem közlések befogadóiként, hanem a tanulási folyamat 

aktív – kérdező, mérlegelő, próbálkozó, vitatkozó és útkereső – résztvevőiként tekint. 

Mivel az erkölcsi nevelés már kisgyermekkorban, a családban elkezdődik, majd az 

óvodában és egyre táguló környezeti hatások között folytatódik – ideértve a kortársi csoportokat 

és a médiát is –, a gyerekek sem az első napon, sem pedig a későbbiekben nem „tiszta lapként” 

lépnek be az iskola kapuján. Valamilyen ösztönösen és/vagy tudatosan már meglévő erkölcsi 

rendet hoznak magukkal. Ezzel összhangban vagy ezzel vitatkozva kell megpróbálni segítséget 

nyújtani nekik ahhoz, hogy el tudjanak igazodni az egymásnak sokszor ellentmondó 

értéktartalmú információk, üzenetek között, illetve hogy választást igénylő helyzetekben 

lelkiismeretük szavára hallgatva, morálisan helyes döntéseket tudjanak hozni. 

Mivel ez sohasem jön létre a gyerekek személyes megérintődése és elhatározása nélkül, a 

pedagógus feladata nem erkölcsi kinyilatkoztatások megfogalmazása, az erkölcsi jóval 

kapcsolatos ismeretek vagy egyes értékek verbális hangoztatása, hanem elsősorban a figyelem 

ráirányítása a különböző élethelyzetek morális vonatkozásaira, a kérdezés, a gondolkodás és az 

állásfoglalás bátorítása, a szabad beszélgetések, valamint a nézőpontváltást gyakoroltató 

szerepjátékok és viták moderálása. Nem lehet azonban eléggé hangsúlyozni – 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. 
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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 jó 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, illetve az önkéntes munka. 

Értékelés 

Mindezzel összhangban az értékelés módja is eltér a hagyományos tantárgyi értékeléstől. 

Az osztályozás nélküli értékelés fontos területe a kívánatos magatartási értékek rendszeres 

megerősítése – szóban vagy bármilyen egyéb formában – egyrészt a pedagógus, másrészt a 

társak és a közösség részéről. Az ilyen típusú visszajelzések befogadására jó keretet nyújthat a 

tanulói portfólió.  Soha nem irányulhat viszont az értékelés azoknak a személyes 

vélekedéseknek a minősítésére, amelyek értékközpontú kialakítása a tantárgy lényegi 

funkciója. 

Az értékelés formái: beszélgetés, csoportos tevékenységek, kooperációs munkák, 

munkalapok feladatainak értékelése, tesztek, rajzok, gyűjtőmunka, plakát, poszter, prezentáció 

készítése megadott témákban, egyeztetett szempontok alapján. 

Óraterv 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

Erkölcstan 5. évfolyam 1 36 

Erkölcstan 6. évfolyam 1 36 

Erkölcstan 7. évfolyam 1 36 

Erkölcstan 8. évfolyam 1 36 



Cecei Általános Iskola                                                                                

Pedagógiai program 

 

602 

5–6. évfolyam 

Ebben az életszakaszban megerősödik a távlatosabb időszemlélet, és ez alapot kínál ahhoz, 

hogy a tanulókban fokozatosan kialakuljon a közös európai és a magyar múlt öröksége iránti 

megbecsülés. Erre építve az erkölcstan számos témaköre sikeresen kapcsolható össze a nemzeti 

öntudat és a hazafias nevelés céljaival. Ugyanennek a fejlődésbeli váltásnak a talaján egyre 

inkább kialakul a gyerekekben az előrelátás képessége, amely fontos lelki alapja lehet a 

másokért való felelősségvállalás és a környezettudatos életmód kialakulásának, valamint a 

kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia megalapozásának. 

11–12 éves korban már megélt tapasztalatai vannak a gyerekeknek a jogok és 

kötelezettségek közötti kapcsolatról, mint ahogy arról is, hogy a társas együttéléshez 

szükségképpen hozzátartoznak az érdekellentétek és a konfliktusok. Az erkölcstan keretében 

ekkor feldolgozásra kerülő témák jó alkalmakat kínálnak az önismeret és a társas kultúra, a 

demokráciára nevelés alapjainak lerakására, valamint a szociális és állampolgári kompetencia 

erőteljes fejlesztésére. 

Mivel erre az életszakaszra általában kialakul a szóbeli és az írásbeli önkifejezés alapvető 

eszköztára, az erkölcstan órák – az infokommunikációs eszközök használatára épülő 

kapcsolattartás, gondolatcsere és kreatív írás-alkotás révén – hasznos támogatói lehetnek az 

anyanyelvi kommunikáció és a digitális kompetencia fejlődésének is. 

Ezeket az éveket a nagy barátkozások jellemzik, ami felértékeli a gyerekek számára az 

önismerettel és a társas kapcsolatokkal összefüggő témákat. Ugyancsak fontos feladata ennek 

az életkornak az anyagi javakhoz és a pénzhez való viszony elmélyült feldolgozása annak 

érdekében, hogy a kívánatos módon alakuljon a tanulók értékhierarchiája. 

Az erkölcsi témák ezekben az években jó nyersanyagot kínálnak az érdek- és 

értékkonfliktusok felismeréséhez és feldolgozásához is. A foglalkozásokon érdemes kiemelt 

szerephez juttatni az elkövetett hibák vagy rossz döntések miatt bekövetkező károk 

enyhítéséről, a jóvátételről és a jó visszaállításának lehetőségeiről való gondolkodást, valamint 

az ehhez kapcsolódó kommunikációs és közösségi technikák életkornak megfelelő szinten való 

elsajátítását. 

A konfliktusok elemzése során fel kell mutatni, illetve meg kell erősíteni a problémák 

erőszakmentes, konstruktív és morálisan elfogadható kezelésének a mintáit. Szinte valamennyi 

témakör alkalmas a tanulók szociális érzékenységének fejlesztésére, amihez ebben az 

életkorban különösen jó eszközt kínálnak a szerepjátékok. A szabad beszélgetés mellett talán 

ez a forma tudja leginkább elősegíteni a tanulókat foglalkoztató kérdések felszínre hozatalát, a 

kételyek megfogalmazását és a közös válaszkeresést. 
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5. évfolyam 

Tematikai egység Ötödikesek lettünk Órakeret  

3 óra  

Előzetes tudás, tapasztalat  Az alsós iskolai élmények. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Bevezetés a felső tagozat életébe, elvárások, feladatok, 

beilleszkedés. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Évkezdő 

Milyen élményeket hozok alsóból? Mit hallottam  a felső 

tagozatról? Miben lesz más a felső tagozat? Mit várok el 

magamtól ötödikben? Milyen érzések, gondolatok 

foglalkozatnak év elején? 

Névkártya 

Ki vagyok én? Miért fontos a nevem? Más ember lennék, ha 

más lenne a nevem? 

Beilleszkedés  

Hogyan tudjuk egymást segíteni a beilleszkedésben? 

Tudunk-e alkalmazkodni egymáshhoz? Milyen 

tulajdonságaim segítik a beilleszkedést? 

Dráma és tánc: ön- és 

társismereti játékok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Önismeret, beilleszkedés, rokonszenv, megértés. 

 

 

 

Tematikai egység Test és lélek 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
A főbb emberi szervrendszerek ismerete. Az egészséges életmóddal 

kapcsolatos alapvető ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók testi és lelki egészséggel kapcsolatos ismereteinek 

gyarapítása és az önmagukért való felelősség érzésének erősítése. A 

beteg és a fogyatékkal élő emberek iránti empátia fejlesztése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ki milyennek lát? 

Mit gondolok, milyennek látnak a többiek? Milyennek látom 

magam? Mik azok a tulajdonságaim, amiben szeretnék változtatni 

magamon?  

Fejlődés és szükségletek 

Hogyan változtak testi, (lelki, szellemi) tulajdonságaim az évek 

során? Mire van szükség ahhoz, hogy a testem jól fejlődjön? Mi kell 

Természetismeret: 

Kamaszkori 

változások: testkép, 

testalkat; az 

egészséges táplálkozás 

alapelvei;aA serdülő 

személyiségének 

jellemző vonásai; az 
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a lelkem és az értelmem fejlődéséhez? Melyek az ember 

legfontosabb fizikai, (lelki és szellemi) szükségletei?  

 

Egészség és betegség 

Milyen az egészséges ember? Hogyan kerülhet veszélybe és 

hogy védhető meg az egészség? Én egészségesen élek? Van olyan 

szokásom, amelyen jó lenne változtatnom az egészségem 

érdekében? 

 

Fogyatékosság 

Milyen képessége hiányozhat annak, aki valamilyen téren 

fogyatékos? Vannak-e olyan speciális képességeik a fogyatékkal 

élőknek, amelyekben ügyesebbek másoknál? Hogyan lehet egy 

fogyatékkal élő gyereket támogatni az osztályban? Mit tanulhatnak 

az ép gyerekek fogyatékkal élő társuktól? Élhetnek-e teljes értékű 

életet a fogyatékos emberek? 

 

Ép testben ép lélek? 

Milyen a jó és milyen a rossz lelkiállapot? Hogyan őrizhetjük meg a 

lelki egészségünket? Lehet-e beteg lélek ép testben, és beteg vagy 

fogyatékossággal élő testben ép lélek? Mi minden befolyásolhatja 

ezt? 

Egy belső hang: a lelkiismeret   

Mi a lelkiismeret, és miből érezzük a jelenlétét? Hogyan hat a 

tetteinkre? Mi történik, amikor hallgatunk rá, és mi történik, amikor 

nem? 

 

Önismeret 

Miért fontos, hogy ismerjem magam? Mennyire ismerem magam? 

Mennyire vagyok őszinte magamhoz? 

 

Az időbeosztás 

Miért kell tudnom, hogy aznap mit akarok csinálni? Miért fontos, 

hogy a munkára és a pihenésre is szánjak időt? 

önismeret és az 

önfejlesztés eszközei; 

veszélyforrások 

különféle 

élethelyzetekben; 

káros szenvedélyek. 

 

Dráma és tánc: ön- és 

társismereti játékok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Testi tulajdonság, lelki tulajdonság, szellemi képesség, szükséglet, 

fejlődés, egészség, betegség, fogyatékosság, lelkiismeret, szándék, 

döntés.  

 

 

 

 

Tematikai 

egység 
Kapcsolat, barátság, szeretet 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Olvasott, hallott, látott, megélt történetek, amelyek középpontjában a 

barátság témája áll.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A saját kapcsolati háló szerkezetének tudatosítása. Annak megéreztetése, 

hogy az őszinte baráti kapcsolatok fontos szerepet játszanak az ember 

életében. Olyan kommunikációs technikák megismertetése, amelyek 
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segíthetnek a barátság ápolásában és az esetleges konfliktusok 

feloldásában. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Én és a társaim 

Milyen tulajdonságaim segítik a kapcsolataimat? Melyek nem? 

Hogyan szerezhetek magamnak társakat?  

Te választasz 

Rajtam múlik, hogy mikor mit választok? Ki dönthet helyettem? 

Hajlandó vagyok szembenézni a problémáimmal?  

Kapcsolataim 

Kikkel tartok szorosabb vagy lazább kapcsolatot? Kihez mi fűz, és 

milyen mélységűek ezek az érzések? 

Mi tesz vonzóvá és mi tesz ellenszenvessé valakit? Milyen módon 

lehet elnyerni valakinek a rokonszenvét? Milyen eszközöket nem 

szabad vagy nem érdemes használni ennek során? Miért?  

 

Baráti kapcsolatok 

Lehetnek-e a barátoknak titkaik egymás előtt? Mit jelent az, hogy 

őszinték vagyunk valakihez? Mit jelent a barátságban a másik 

tisztelete? Hogyan tudják segíteni egymást a barátok?  Hogyan 

lehet bocsánatot kérni és megbocsátani?  

 

A kapcsolat ápolása 

Milyen formái vannak a szeretet kimutatásának és a 

figyelmességnek? Milyen problémák és milyen konfliktusok 

zavarhatják meg a barátságot? Hogyan lehet feloldani ezeket? 

 

A szeretet 

Mit jelent a szeretet? Miért kell szeretnem magamat, a társaimat, a 

környezetemet, a mindennapi munkáimat? Meg tudom érteni 

magam és a másik embert? Meg tudok bocsátani, ha megbántottak? 

Magyar nyelv és 

irodalom: a közlési 

szándéknak megfelelő 

nyelvi és nem nyelvi 

jelek 

használata;mindennapi 

kommunikációs 

szituációk gyakorlása.  

 

Vizuális kultúra: 

vizuális 

kommunikáció, 

jelértelmezés, 

jelalkotás; kép és 

szöveg. 

 

Dráma és tánc: 

együttműködés 

némajátékos, szöveges 

és mozgásos 

tevékenység során; 

alkalmazkodás, 

érdekérvényesítés 

dinamikus változtatása 

a csoportos 

tevékenységek során. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Barát, ismerős, rokonszenv, ellenszenv, barátság, őszinteség, hazugság, 

szeretet, tisztelet, közömbösség, harag, fájdalom, megértés, sértés, 

megbocsátás, konfliktus.  

 

 

 

 

Tematikai egység Kortársi csoportok 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Iskolai és iskolán kívüli közösségekben szerzett személyes 

tapasztalatok. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közösséghez való tartozás fontosságának megéreztetése. 

A csoporttagok közötti összetartozás érzését kiváltó legfontosabb 

tényezők tudatosítása. Egy-egy személy csoporton belüli helyzetének 

felismertetése. A csoporton belüli konfliktuskezelés és kárenyhítés 

néhány technikájának gyakorlati megismertetése.  

Annak megértetése, hogy mások csoportjai mások számára ugyanolyan 

értékesek.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Kikhez tartozom? 

Miben hasonlítanak és térnek el a közösséghez tartozó emberek? 

Mi tartja össze a közösségeinket? Kikhez tartozom? Milyen 

kapcsolatom van a csoportjaimmal? 

Közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren az utóbbi 

időben? Milyen okai vannak a változásnak? Melyik csoporthoz 

mennyire kötődöm, és miért? 

 

A mi csoportunk 

Melyik csoportomban érzem a legjobban magam, és miért? 

Mi minden kapcsolja össze a csoport tagjait? Milyen közös 

tevékenységeink, jeleink, szokásaink és szabályaink vannak?  

 

Mások csoportjai 

Milyen más csoportok vannak körülöttem, amelyekbe nem 

tartozom bele? Milyennek látom e csoportok tagjait? Mit tudok 

róluk? Valóban különböznek-e a tagjaik a mi csoportunk tagjaitól? 

Ha igen, miben? 

 

Konfliktusok a csoportban 

Milyen problémák és milyen konfliktusok fordulhatnak elő a 

csoportokon belül? Hogyan lehet ezeket megoldani, és mi történik, 

ha nem sikerül?  

Lehet-e valaki egyszerre két egymással vetélkedő csoport tagja? 

Ha igen, hogy oldható ez meg? Ha nem, miért nem? 

 

Együttműködés 

Miben kell és miben nem szükséges együttműködnünk? Milyen 

tulajdonságok segítik az együttműködést? Tudok változtatni a 

gondolkodásomon, ha a többiek ötlete jobb? Szükségünk van 

vezetőre? Miért? 

 

Kommunikáció 

Hogyan kommunikálunk egymással? Megértjük egymást? Milyen 

eszközöket használhatunk és hogyan a kommunikációhoz? 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: közéleti 

kommunikáció 

(megbeszélés, vita, 

felszólalás, hozzászólás, 

alkalmi beszéd, 

köszöntés, kiselőadás). 

 

Dráma és tánc: 

konszenzus 

kialakításának 

képessége és 

eszköztárának 

megismerése a 

dramatikus 

tevékenységek 

előkészítése során; 

Egymás munkája iránti 

tisztelet, figyelem, 

őszinteség és tapintat a 

megbeszélések során, 

belső irányítású 

csoportszerveződés 

dramatikus 

tevékenységek során. 
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Szabályok a mindennapokban és a közösségben 

Kellenek-e szabályok az embereknek? Miért? Milyen szabályokkal 

találkozunk a mindennapjainkban? Kinek a felelőssége a 

szabályok betartása? 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Csoport, közösség, összetartás, beilleszkedés, idegen, kirekesztés, 

általánosítás, előítélet, hiba, vétség, bűn, megbocsátás, jóvátétel, 

felelősség. 

 

 

 

 

Tematikai egység Társadalmi együttélés 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Történelmi és irodalmi ismeretek különféle népekről, vallásokról és a 

társadalmi egyenlőtlenségekről. Személyes lakóhelyi tapasztalatok 

ugyanezekről. Internetes virtuális közösségekben szerzett személyes 

tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az etnikai és vallási sokszínűség tudatosítása és elfogadtatása, a 

kisebbségi tanulók esetében ezek identitáselemként való megerősítése.  

A szociális érzékenység fejlesztése és a személyes felelősség érzésének 

felkeltése.  

Az internet használatával és a virtuális közösségekkel kapcsolatos 

veszélyek tudatosítása. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Összetartozunk? 

Milyen népcsoportok, jelképek és szokások vannak 

Magyarországon a szűkebb környezetedben? 

Együtt élünk 

Mi köti össze az együtt élőket? Mi ronthatja el a kapcsolatokat? 

Milyen szempontok alapján csoportosíthatjuk az embereket? 

Etnikai közösségek 

Mit tudunk a magyarországi kisebbségi népcsoportokról? Milyen 

sajátos jelképeik, szokásaik, hagyományaik és ünnepeik vannak?  

Jó-e, ha egy országban többféle nép és többféle kultúra él egymás 

mellett? Miért? 

 

Vallási közösségek 

Milyen vallási közösségek működnek Magyarországon, illetve a 

környékünkön? Melyek alkotják a többséget, és melyek tartoznak a 

kisebbséghez hazánkban? Mit tudunk róluk?  

 

Ünnepeink 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a magyarság 

eredete; mondókák, 

krónikák, 

nyelvtudomány; 

hasonlóságok és 

különbségek a katolikus 

és a protestáns vallások 

között.  

 

Vizuális kultúra: 

valóság és képzelet. 

 

Dráma és tánc: 

némajátékos, szöveges 

és mozgásos 

improvizációk; 

improvizációk 

összefűzése 
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Mit jelent a hagyomány? Hogyan változtak ünnepi szokásaink? 

Miért kellenek az ünnepek és a hagyományok? Te hogyan 

ünnepelsz? 

 

Illik vagy nem illik? 

Hogyan viselkedünk otthon, az utcán, az iskolában, vendégségben, 

a közlekedésben? Hogyan tanuljuk meg viselkedési szabályainkat?  

 

Erkölcsi értékeink 

Mit jelent a becsületesség? Igazat mondunk magunknak és 

egymásnak? Őszinték vagyunk magunkhoz és egymáshoz?  

jelenetsorokká; 

történetek feldolgozása 

különféle drámajátékos 

tevékenységekkel. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Népcsoport, vallási közösség, többség, kisebbség, szokás, hagyomány, 

ünnep, társadalom, vagyon, egyenlőség, egyenlőtlenség, igazságosság, 

igazságtalanság, tisztességes és tisztességtelen előnyszerzés, gazdagság, 

szegénység, szolidaritás, virtuális közösség. 

 

 

 

 

Tematikai egység A technikai fejlődés hatásai 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Az ember és a természet közötti kapcsolatra vonatkozó általános 

ismeretek. Példa értékű technikatörténeti ismeretelemek. Különböző 

technikai eszközök használatához kapcsolódó személyes tapasztalatok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak tudatosítása, hogy az emberi tevékenység hatással van a 

környezet állapotára, és mi magunk is szerepet játszhatunk a természet 

károsításában vagy védelmében. 

A tulajdonhoz való személyes viszony árnyalása a közösségi és a 

köztulajdon fogalmának bevezetésével. 

A modern technika mindennapi életet érintő pozitív és negatív 

hatásainak felismertetése. A média viselkedést befolyásoló hatásainak 

tudatosítása.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Út az ismeretlenbe 

Szükség van a technikai fejlődésre? Miért? Hogyan fejlődnek az 

ember által használt eszközök? Hogyan segítik a technikai eszközök 

az embert? 

Kíváncsiság és megismerés  

Kíváncsinak tartod magad? Miért jó, ha kíváncsiak vagyunk? Mire 

lehetünk kíváncsiak? Hogyan segíti a kíváncsiság a megismerést? 

Az ökológiai lábnyom 

Milyen kapcsolatban áll egymással az ember és a természet? Mit 

tehetek a saját ökológiai lábnyomom csökkentése érdekében? 

Természetismeret: a 

környezet és az ember 

egysége. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

tömegkommunikáció 

legfőbb üzeneteinek 

dekódolása. 
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Az ember és a technika 

Hogyan befolyásolja a technika fejlődése az ember életét? Mik az 

előnyei, mik a hátrányai és mik a veszélyei? Lehet-e függővé válni 

egy technikai eszköztől?  

 

Az ember felelőssége 

Milyen következményei vannak a víz-, a levegő-, a 

talajszennyezésnek, a növényzet károsításának? Hogyan tud az 

ember vigyázni a vízre, a levegőre, a talajra, a növényekre és az 

állatokra? Miért kell vigyáznunk a Földre?  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

környezettudatosság. 

 

Vizuális kultúra: 

tervezett és alakított 

környezet; vizuális 

kommunikáció,  

jelértelmezés, 

jelalkotás; kép és 

szöveg. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ökológiai lábnyom, fogyasztás, technikai eszköz, függőség, 

magántulajdon, közösségi tulajdon, köztulajdon, visszaélés, média, 

reklám. 

 

 

 

 

Tematikai egység A mindenséget kutató ember 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
A tudományos kutatás és a művészi alkotás eszköztárának 

használatával kapcsolatos személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vallások sokszínűségével és közös jellemzőivel kapcsolatos, 

különféle forrásokból származó ismeretek bővülésének elősegítése és 

rendszereztetése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A világ és az ember  

Miért foglalkoztatja az embert a világ megismerése? Mennyire lehet 

megismerni a világot? Milyen módokon lehet megismerni a világot? 

 

A tudomány 

Mit csinálnak a tudósok? Milyen kérdésekre keresik a válaszokat és 

milyen módon?  Milyen mélységben ismerhető meg a világ? 

Én milyen kérdéseket tennék fel a világról?  

 

A művészet 

Mit csinálnak a művészek? Miért fontos számukra az, amit tesznek? 

Milyen eszközökkel fejezik ki érzéseiket és gondolataikat?  

Bárkiből lehet művész?  

A vallás, mint lelki jelenség 

Miért gondolja az emberek jelentős része, hogy létezik egy 

embernél hatalmasabb erő is a világban? Milyen elképzelések 

alakultak ki különböző kultúrákban erről az erőről?  Hogyan 

Természetismeret: a 

Föld helye a 

Naprendszerben és a 

Világegyetemben; 

Kopernikusz 

tudománytörténeti 

jelentősége. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a Biblia; 

történetek az 

Ószövetségből; a 

görögök és rómaiak 

vallása; Az 

Újszövetség; Jézus 

története; a 
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próbálnak az emberek kapcsolatba lépni a természetfeletti világgal, 

és miért fontos ez nekik?  

El lehet-e képzelni a világot természetfeletti erő létezése nélkül is? 

 

Az idő 

Miért méri az ember az időt? Milyen eszközökkel mérhetjük az 

időt? Mikor érezzük, hogy gyorsan, vagy lassan telik az idő?  

kereszténység 

kialakulása és 

elterjedése: üldözött 

vallásból államvallás; 

a római katolikus 

egyház felépítése, 

jellemzői. Az iszlám 

vallás megjelenése és 

alapvető tanításai.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: képek és 

formák a költészetben; 

az irodalmi művek 

szóbeli és írásbeli 

szövegműfajainak 

jellemzői. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természeti erő, természetfeletti erő, vallás, egyház, templom, szertartás, 

vallási jelkép, ima,s böjt, zarándoklat, szent könyv, szent hely, tudomány, 

tudományos megismerés, művészet, művészi alkotás, világkép, 

világnézet. 

 

 

 

 

Tematikai egység Évzáró Órakeret 3 óra 

Előzetes tudás, tapasztalat Az éves munka, élmények, megfigyelések. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az ötödik osztály tapasztalatainak összegzése,  a felső 

tagozatban végzett munkák, elvárások, feladatok értékelése, 

tudatosítása.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mit mutat az év végi tükör? 

Milyen témákkal foglalkoztunk az idei erkölcstan órákon? 

Melyik téma állt közelebb hozzám? Milyen területekről 

tudtam meg többet, miben változott a véleményem? 

Ki vagyok én? 

Jobban ismem magam? Ki és mi segített ebben? Miben 

hasonlítok a többi emberre? Miben különbözök a többiektől? 

Kik vagyunk mi? 

Tudunk alkalmazkodni egymáshoz? Segítjük egymást? 

Örülünk egymás jó eredményeinek? Betartjuk a közösségi 

szabályokat? Év végére jobban ismerjük egymást?  

Dráma és tánc: némajátékos, 

szöveges és mozgásos 

improvizációk; 

jelenetek bemutatása.  

Egymás munkája iránti 

tisztelet, figyelem, őszinteség 

és tapintat a megbeszélések 

során. 

6. évfolyam 

Tematikai egység Hatodikosok lettünk Órakeret  
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2 óra  

Előzetes tudás, tapasztalat  Az ötödikes iskolai élmények. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az évkezdéssel együtt járó elvárások, feladatok 

megbeszélése, a  beilleszkedés. 
 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Becsengettek 

Milyen tapasztalataid vannak a felső tagozatról? 

Milyen élményeket hoztál ötödik osztályból? 

Szerinted miben lesz más a hatodik osztály, mint az ötödik? 

Melyik tulajdonságodon szeretnél változtatni hatodikban? 

Mit vársz el magadtól az idén? 

Az osztályközösség 

Miért kell a közösségben figyelnünk egymásra? 

Mikor kell alkalmazkodnunk a közösséghez? 

Szerinted milyen dolgokról ne beszéljünk az osztály előtt ? 

Melyek azok a dolgok, amelyek mindenkire tartoznak? 

Mitől jó egy jó közösség? 

Dráma és tánc: ön- és 

társismereti játékok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Önismeret, beilleszkedés, elfogadás, megértés. 

 

 

 

 

Tematikai egység Test és lélek 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
A főbb emberi szervrendszerek ismerete. Az egészséges életmóddal 

kapcsolatos alapvető ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók testi és lelki egészséggel kapcsolatos ismereteinek 

gyarapítása és az önmagukért való felelősség érzésének erősítése. A 

beteg és a fogyatékkal élő emberek iránti empátia fejlesztése. 
 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nemzedékek 
Mit tanulhat egy fiatal az idős embertől? Mire taníthatják a fiatalok az idős 

embereket? Miért válhat időskorára bölcsebbé az ember? 

Fejlődés és szükségletek 

Hogyan változtak testi, (lelki, szellemi) tulajdonságaim az évek 

során? Mire van szükség ahhoz, hogy a testem jól fejlődjön? Mi kell 

a lelkem és az értelmem fejlődéséhez? Melyek az ember 

legfontosabb fizikai, (lelki és szellemi) szükségletei?  

 

Egészség (és betegség) 

Milyen az egészséges ember? Hogyan kerülhet veszélybe és 

Természetismeret: 

Kamaszkori változások: 

testkép, testalkat; az 

egészséges táplálkozás 

alapelvei; a serdülő 

személyiségének 

jellemző vonásai; az 

önismeret és az 

önfejlesztés eszközei; 

veszélyforrások 

különféle 
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hogy védhető meg az egészség? Én egészségesen élek? Van olyan 

szokásom, amelyen jó lenne változtatnom az egészségem 

érdekében? 

 

Egész-ség (Fogyatékosság) 

Milyen képessége hiányozhat annak, aki valamilyen téren 

fogyatékos? Vannak-e olyan speciális képességeik a fogyatékkal 

élőknek, amelyekben ügyesebbek másoknál? Hogyan lehet egy 

fogyatékkal élő gyereket támogatni az osztályban? Mit tanulhatnak 

az ép gyerekek fogyatékkal élő társuktól? Élhetnek-e teljes értékű 

életet a fogyatékos emberek? 

Ép testben ép lélek? 

Milyen a jó és milyen a rossz lelkiállapot? Hogyan őrizhetjük meg a 

lelki egészségünket? Lehet-e beteg lélek ép testben, és beteg vagy 

fogyatékossággal élő testben ép lélek? Mi minden befolyásolhatja 

ezt? 
 

Döntéseink 

Miért kell önálló döntéseket hoznia az embernek? Ki mondja meg, mit hogyan 

tegyünk? Miért nem szabad beleszólnunk egymás döntéseibe? Tudhatjuk-e, hogy 

kinek mi lenne a jó döntés? Miért kell tisztelni mások szabad akaratát? 

 

A lelkiismeret (Egy belső hang: a lelkiismeret)  

Mi a lelkiismeret, és miből érezzük a jelenlétét? Hogyan hat a 

tetteinkre? Mi történik, amikor hallgatunk rá, és mi történik, amikor 

nem? 

élethelyzetekben; káros 

szenvedélyek. 

 

Dráma és tánc: ön- és 

társismereti játékok.  

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Testi tulajdonság, lelki tulajdonság, szellemi képesség, szükséglet, 

fejlődés, egészség, betegség, fogyatékosság, lelkiismeret, szándék, 

döntés.  
 

 

 

 

Tematikai 

egység 
Kapcsolat, barátság, szeretet 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Olvasott, hallott, látott, megélt történetek, amelyek középpontjában a 

barátság témája áll.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A saját kapcsolati háló szerkezetének tudatosítása. Annak megéreztetése, 

hogy az őszinte baráti kapcsolatok fontos szerepet játszanak az ember 

életében. Olyan kommunikációs technikák megismertetése, amelyek 

segíthetnek a barátság ápolásában és az esetleges konfliktusok 

feloldásában. 
 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kinek látjuk a másikat? Magyar nyelv és 

irodalom: a közlési 
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Milyen tulajdonságai miatt ellenszenves valaki másoknak? Milyen 

tulajdonságok tesznek rokonszenvessé valakit? 

 
Az együttérzés (Kapcsolataim) 

Kikkel tartok szorosabb vagy lazább kapcsolatot? Kihez mi fűz, és 

milyen mélységűek ezek az érzések? 
Mi tesz vonzóvá és mi tesz ellenszenvessé valakit? Milyen módon lehet elnyerni 

valakinek a rokonszenvét? Milyen eszközöket nem szabad vagy nem érdemes 

használni ennek során? Miért?  

Kire mondjuk, hogy együtt érző? 

 

Az őszinteség 
Miért kell őszintének lenni önmagunkhoz? Miért fontos egy barátságban az 

őszinteség? Van olyan hazugság, ami ártalmatlan? 

Mindig tudjuk, hogy mikor nem vagyunk őszinték?  

A lelkiismeretünk segít az őszinteségben? Miért? 

Kommunikáció 

Hogyan kommunikálunk egymással? Megértjük egymást? Milyen 

eszközöket használhatunk a kommunikációhoz, és hogyan? 

 

A barátság (Baráti kapcsolatok) 

Lehetnek-e a barátoknak titkaik egymás előtt? Mit jelent az, hogy 

őszinték vagyunk valakihez? Mit jelent a barátságban a másik 

tisztelete? Hogyan tudják segíteni egymást a barátok?  Hogyan 

lehet bocsánatot kérni és megbocsátani?  

A kapcsolat ápolása  

Milyen formái vannak a szeretet kimutatásának és a 

figyelmességnek? Milyen problémák és milyen konfliktusok 

zavarhatják meg a barátságot? Hogyan lehet feloldani ezeket? 

 

A szeretet 

Mit jelent a szeretet? Miért kell szeretnem magamat, a társaimat, a 

környezetemet, a mindennapi munkáimat? Meg tudom érteni 

magam és a másik embert? Meg tudok bocsátani, ha 

megbántottak? 

szándéknak megfelelő 

nyelvi és nem nyelvi 

jelek 

használata;mindennapi 

kommunikációs 

szituációk gyakorlása.  

 

Vizuális kultúra: 

vizuális kommunikáció, 

jelértelmezés, 

jelalkotás; kép és 

szöveg. 

 

Dráma és tánc: 

együttműködés 

némajátékos, szöveges 

és mozgásos 

tevékenység során; 

alkalmazkodás, az 

érdekérvényesítés 

dinamikus változtatása a 

csoportos 

tevékenységek során. 

 

 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Barát, ismerős, rokonszenv, ellenszenv, barátság, őszinteség, hazugság, 

szeretet, tisztelet, közömbösség, harag, fájdalom, megértés, sértés, 

megbocsátás, konfliktus.  
 

 

 

 

Tematikai egység Kortárs csoportok 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Iskolai és iskolán kívüli közösségekben szerzett személyes 

tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közösséghez való tartozás fontosságának megéreztetése. 

A csoporttagok közötti összetartozás érzését kiváltó legfontosabb 

tényezők tudatosítása. Egy-egy személy csoporton belüli helyzetének 
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felismertetése. A csoporton belüli konfliktuskezelés és kárenyhítés 

néhány technikájának gyakorlati megismertetése.  

Annak megértetése, hogy mások csoportjai mások számára ugyanolyan 

értékesek.  
 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Figyelünk egymásra? 
Szerinted miért kell egymásra figyelniük a közösség tagjainak? 

Milyen dolgok gyengítik egy közösség tagjainak összetartozását? 

Mik erősítik egy közösség tagjainak összetartozását? 

 

Közösségeink (Közösségeim) 

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren az utóbbi 

időben? Milyen okai vannak a változásnak? Melyik csoporthoz 

mennyire kötődöm, és miért? 

A mi csoportunk 

Melyik csoportomban érzem a legjobban magam, és miért? 

Mi minden kapcsolja össze a csoport tagjait? Milyen közös 

tevékenységeink, jeleink, szokásaink és szabályaink vannak?  

Mások csoportjai 

Milyen más csoportok vannak körülöttem, amelyekbe nem 

tartozom bele? Milyennek látom e csoportok tagjait? Mit tudok 

róluk? Valóban különböznek a tagjaik a mi csoportunk tagjaitól? 

Ha igen, miben? 

 

Az együttműködés  
Mikor kell együttműködnünk másokkal? Mit jelent neked az együttműködés? 

Mikor gátolja vagy támogatja a közösség együttműködését a versengés? 

 

A konfliktus (Konfliktusok a csoportban) 

Milyen problémák és milyen konfliktusok fordulhatnak elő a 

csoportokon belül? Hogyan lehet ezeket megoldani, és mi történik, 

ha nem sikerül?  

Lehet-e valaki egyszerre két egymással vetélkedő csoport tagja? 

Ha igen, hogy oldható ez meg? Ha nem, miért nem? 

 

A szabályok  
Milyen lenne egy szabályok nélküli élet? A büntetés vagy a példaadás veszi rá 

jobban az embereket a szabályok betartására? Indokold meg! Mi a szerepe a 

lelkiismeretnek a szabályok betartásában?  

Magyar nyelv és 

irodalom: közéleti 

kommunikáció 

(megbeszélés, vita, 

felszólalás, hozzászólás, 

alkalmi beszéd, 

köszöntés, kiselőadás). 

 

Dráma és tánc: a 

konszenzus 

kialakításának képessége 

és eszköztárának 

megismerése a 

dramatikus 

tevékenységek 

előkészítése során. 

Egymás munkája iránti 

tisztelet, figyelem, 

őszinteség és tapintat a 

megbeszélések során, 

belső irányítású 

csoportszerveződés 

dramatikus 

tevékenységek során. 

 

 

 

 

Tematikai egység Társadalmi együttélés 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Történelmi és irodalmi ismeretek különféle népekről, vallásokról és a 

társadalmi egyenlőtlenségekről. Személyes lakóhelyi tapasztalatok 
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ugyanezekről. Internetes virtuális közösségekben szerzett személyes 

tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az etnikai és vallási sokszínűség tudatosítása és elfogadtatása, a 

kisebbségi tanulók esetében ezek identitáselemként való megerősítése.  

A szociális érzékenység fejlesztése és a személyes felelősség érzésének 

felkeltése.  

Az internet használatával és a virtuális közösségekkel kapcsolatos 

veszélyek tudatosítása. 
 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Népek egymás mellett 
Milyen népek éltek régebben Európában? Milyen népek élnek napjainkban 

Európában? Milyen vallásokról tanultál eddig történelemórán? Milyen vallások 

vannak a mai Európában? 

Együtt élünk 
Mi köti össze az azonos népcsoporthoz tartozókat? Mi kötheti össze az együtt 

élő embereket? Miért kell minden népnek megismernie saját gyökereit? Milyen 

nehézséget okozhat, ha többféle nép él egymás mellett? Mi segít abban, hogy 

többféle nép jól tudjon egymás mellett élni? 

Etnikai közösségek 

Mit tudunk a magyarországi kisebbségi népcsoportokról? Milyen 

sajátos jelképeik, szokásaik, hagyományaik és ünnepeik vannak?  

Jó-e, ha egy országban többféle nép és többféle kultúra él egymás 

mellett? Miért? 

 

Vallási közösségek – a VI. fejezetben tanítjuk 

Milyen vallási közösségek működnek Magyarországon, illetve a 

környékünkön? Melyek alkotják a többséget, és melyek tartoznak a 

kisebbséghez hazánkban? Mit tudunk róluk?  
 

Értékeink 

Társadalmi egyenlőtlenségek,eltérő életkörülmények  

Kire mondhatjuk, hogy gazdag, illetve szegény? Minek alapján? 

Miért alakulnak ki vagyoni különbségek az emberek között? 

Mennyire függ az egyéntől, hogy milyen anyagi körülmények 

között él? Elképzelhető-e olyan társadalom, amelyben mindenki 

egyforma anyagi helyzetben van? Ha lenne ilyen, az igazságos 

társadalom lenne? Kell-e a gazdagoknak segíteniük a szegényeket? 

Mikor jogos valakit kedvezményben részesíteni? Hogyan lehet és 

hogyan nem szabad másokkal szemben előnyösebb helyzetbe 

jutni? 

 

Virtuális közösségek 

Milyen okai lehetnek annak, hogy az interneten gyorsan ki tud 

alakulni egy virtuális közösség? Milyen előnyei és milyen 

hátrányai lehetnek az ilyen csoportokhoz való tartozásnak? Mi az, 

amit nem illik vagy éppen veszélyes közreadni magunkról és 

másokról egy internetes közösségi oldalon? 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a magyarság 

eredete; mondókák, 

krónikák, 

nyelvtudomány; 

hasonlóságok és 

különbségek a katolikus 

és a protestáns vallások 

között.  

 

Vizuális kultúra: 

valóság és képzelet. 

 

Dráma és tánc: 

némajátékos, szöveges 

és mozgásos 

improvizációk; 

improvizációk 

összefűzése 

jelenetsorokká; 

történetek feldolgozása 

különféle drámajátékos 

tevékenységekkel. 
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Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Népcsoport, vallási közösség, többség, kisebbség, szokás, hagyomány, 

ünnep, társadalom, vagyon, egyenlőség, egyenlőtlenség, igazságosság, 

igazságtalanság, tisztességes és tisztességtelen előnyszerzés, gazdagság, 

szegénység, szolidaritás, virtuális közösség. 
 

 

 

 

Tematikai egység A technikai fejlődés hatásai 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Az ember és a természet közötti kapcsolatra vonatkozó általános 

ismeretek. Példaértékű technikatörténeti ismeretelemek. Különböző 

technikai eszközök használatához kapcsolódó személyes tapasztalatok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak tudatosítása, hogy az emberi tevékenység hatással van a 

környezet állapotára, és mi magunk is szerepet játszhatunk a természet 

károsításában vagy védelmében. 

A tulajdonhoz való személyes viszony árnyalása a közösségi és a 

köztulajdon fogalmának bevezetésével. 

A modern technika mindennapi életet érintő pozitív és negatív 

hatásainak felismertetése. A média viselkedést befolyásoló hatásainak 

tudatosítása.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Új csodák 
Miért foglalkoztatja az emberiséget a technikai fejlődés? Milyen találmányokat 

ismersz, amelyek károsítják a környezetet? Milyen találmányok vannak, amelyek 

nincsenek rossz hatással a környezetre? 

 

Az ember és a természet  (Az ökológiai lábnyom – 5.-ben tanítottuk) 

Milyen kapcsolatban áll egymással az ember és a természet? Mit 

tudtál meg az ökológiáról? Miért beszélünk az ember felelősségéről a természettel 

való kapcsolatában? Melyiket tartod jobbnak, az ökogazdálkodást vagy a 

hagyományos mezőgazdálkodást? Miért kell időnként megvizsgálnunk az 

ökológiai lábnyomunkat? Hol csökkenthetjük a fogyasztásunkat? 

 

Az ember és a technika 

Hogyan befolyásolja a technika fejlődése az ember életét? Mik az 

előnyei, mik a hátrányai és mik a veszélyei? Lehet-e függővé válni 

egy technikai eszköztől?  

 

Enyém, tied, mienk 

Mit tekinthetek a saját tulajdonomnak? Milyen védelem illeti meg a 

magántulajdont?  

Lehet-e közös tulajdonom más emberekkel? Hogyan használható és 

miként védhető meg a közös tulajdon? 

Kié a köztulajdon? Hogyan használható és miként védhető meg? 

Mikor lehet és mikor nem közös tulajdont vagy köztulajdont 

magáncélra használni?  

 

A reklámok hatása (A mozgóképek hatása) 

Miért van annyi reklám a tévében és az interneten? Milyen 

eszközökkel próbálnak meg befolyásolni minket a reklámok? 

Miért és hogyan hatnak ránk a televíziós filmsorozatok?  

Hogyan alakítják a reklámok és a tévésorozatok a választásaimat és 

a véleményemet?  

Természetismeret: a 

környezet és az ember 

egysége. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

tömegkommunikáció 

legfőbb üzeneteinek 

dekódolása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

környezettudatosság. 

 

Vizuális kultúra: 

tervezett és alakított 

környezet; vizuális 

kommunikáció,  

jelértelmezés, 

jelalkotás; kép és 

szöveg. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ökológiai lábnyom, fogyasztás, technikai eszköz, függőség, 

magántulajdon, közösségi tulajdon, köztulajdon, visszaélés, média, 

reklám. 
 

 

 

 

Tematikai egység A mindenséget kutató ember 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
A tudományos kutatás és a művészi alkotás eszköztárának használatával 

kapcsolatos személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vallások sokszínűségével és közös jellemzőivel kapcsolatos, 

különféle forrásokból származó ismeretek bővülésének elősegítése és 

rendszereztetése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Mit értünk a világból?  
Mitől függ, hogy mit értünk meg a világból? Milyen tulajdonságok segítenek 

bennünket a világ megismerésében? Mi a fontosabb a világ megismerésében, a 

kérdések vagy a rájuk adott válaszok? 

Miért? Fontosak a saját tapasztalataid? Miért? Kik és hogyan segíthetnek a világ 

megismerésében? 

 

A világ megismerése (A tudomány) 

Mit csinálnak a tudósok? Milyen kérdésekre keresik a válaszokat, és 

milyen módon?  Milyen mélységben ismerhető meg a világ? 

Én milyen kérdéseket tennék fel a világról?  

 

A világ ábrázolása (A művészet) 

Mit csinálnak a művészek? Miért fontos számukra az, amit tesznek? 

Milyen eszközökkel fejezik ki érzéseiket és gondolataikat?  

Bárkiből lehet művész?  

Az idők kezdete (A vallás, mint lelki jelenség) 

Miért gondolja az emberek jelentős része, hogy létezik egy 

embernél hatalmasabb erő is a világban? Milyen elképzelések 

alakultak ki különböző kultúrákban erről az erőről?  Hogyan 

próbálnak az emberek kapcsolatba lépni a természetfeletti világgal, 

és miért fontos ez nekik?  

El lehet képzelni a világot természetfeletti erő létezése nélkül is? 

 

A vallás (Vallási közösség és vallási intézmény) 

Milyen keretei, szertartásai és jelképei alakultak ki a természetfeletti 

erő(k) tiszteletének? Milyen helyeket, könyveket és tárgyakat 

tartanak szentnek egyes kultúrákban az emberek?  

A világ vallásai közül melyek vannak jelen a lakóhelyünkön és 

Magyarországon?  

Természetismeret: a 

Föld helye a 

Naprendszerben és a 

világegyetemben; 

Kopernikusz 

tudománytörténeti 

jelentősége. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a Biblia; 

történetek az 

Ószövetségből; a 

görögök és rómaiak 

vallása; az Újszövetség; 

Jézus története; a 

kereszténység 

kialakulása és 

elterjedése: üldözött 

vallásból államvallás; a 

római katolikus egyház 

felépítése, jellemzői. 

Az iszlám vallás 

megjelenése és alapvető 

tanításai.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: képek és 

formák a költészetben; 

az irodalmi művek 

szóbeli és írásbeli 

szövegműfajainak 

jellemzői. 
 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természeti erő, természetfeletti erő, vallás, egyház, templom, szertartás, 

vallási jelkép, ima, böjt, zarándoklat, szent könyv, szent hely, tudomány, 

tudományos megismerés, művészet, művészi alkotás, világkép, világnézet. 
 

 

 

 

Tematikai egység Évzáró – hatodik osztály 

végén 

Órakeret 2 óra 

Előzetes tudás, tapasztalat Az éves munka, élmények, megfigyelések. 
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A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A hatodikos tapasztalatok összegzése,  a felső tagozatban 

végzett munkák, elvárások, feladatok értékelése, tudatosítása.  
 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Évzáró 

Milyen témákkal foglalkoztunk ötödik és hatodik osztályban 

erkölcstanórákon? Melyik téma állt közelebb hozzám? 

Milyen területekről tudtam meg többet, miben változott a 

véleményem? 

Én magam és mi együtt  

Jobban ismerem magam? Ki és mi segített ebben? Miben 

hasonlítok a többi emberre? Miben különbözöm a többiektől? 

Tudunk alkalmazkodni egymáshoz? Segítjük egymást? 

Örülünk egymás jó eredményeinek? Betartjuk a közösségi 

szabályokat? Év végére jobban ismerjük egymást?  

Dráma és tánc: némajátékos, 

szöveges és mozgásos 

improvizációk; 

jelenetek bemutatása.  

Egymás munkája iránti 

tisztelet, figyelem, őszinteség 

és tapintat a megbeszélések 

során. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Önismeret, rokonszenv, elfogadás, megértés, egyenrangúság. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja, 

hogy maga is felelős ezért.  

Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék,  elfogadja és értékeli a 

testi és lelki vonásokban megnyilvánuló sokszínűséget, valamint az 

etnikai és kulturális különbségeket. 

Gondolkodik saját személyiségjegyein, törekszik a megalapozott 

véleményalkotásra, illetve vélekedéseinek és tetteinek utólagos 

értékelésére.  

Gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez befolyásolja a 

döntéseit, és hogy időnként választania kell még a számára fontos értékek 

között is. 

Képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására; átlátja saját 

kapcsolati hálójának a szerkezetét; rendelkezik a konfliktusok 

kezelésének és az elkövetett hibák kijavításának néhány, a gyakorlatban 

jól használható technikájával.  

Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes átlátni és 

elfogadni a közösségi normákat.  

Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és 

kulturális, illetve vallási hagyományokat.  

Érzékeli, hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között élnek, 

képes együttérzést mutatni az elesettek iránt, és lehetőségéhez mérten 

szerepet vállal a rászorulók segítésében. Megbecsüli a neki nyújtott 

segítséget. 

Tisztában van azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a 

környezet állapotára, és törekszik rá, hogy életvitelével minél kevésbé 

károsítsa a természetet.  

Ismeri a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait, s felismeri 

magán a függőség kialakulásának esetleges előjeleit.  
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Tisztában van vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására 

törekszenek, és kritikusan viszonyul a különféle médiaüzenetekhez.  

Érti, hogy a világ megismerésének többféle útja van (különböző 

világképek és világnézetek), s ezek mindegyike a maga sajátos 

eszközeivel közelít ugyanahhoz a valósághoz.  
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7–8. évfolyam 

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

azoknak az élethelyzeteknek a sora, amelyekben a fiatalok önálló döntéseket hoznak – s ezzel 

együtt fokozódik a felelősségük önmagukkal, társaikkal és környezetükkel szemben. Ez a 

helyzet fontos kapcsolódási pontokat kínál a másokért való felelősségvállalás és az 

önkéntesség, valamint a pályaorientáció témakörének nevelési céljaihoz, illetve a 

kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez. 

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

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

való nevelés általános céljainak megvalósításában.  

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

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

médiatudatosságra nevelésnek – hangsúlyozva, hogy ez egyúttal fontos szelete az 

állampolgárságra és demokráciára nevelésnek, valamint az esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség fejlesztésének is. 

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

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

kérdéskörébe sorolható problémákat, és képesek minderről összefüggésekben gondolkodni. 

Következésképpen az erkölcstan órák keretében direkt formában is felvetődhetnek a 

kirekesztettség, az előítéletek, valamint a méltányosság kérdéseit feszegető témakörök. Az órai 

beszélgetéseknek hála ugyancsak lehetővé válik a lelkiismeret szociális dimenziójának a 

fejlődése. . . 

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

világnézet kialakulása, amely ugyan csak évek múltán válik teljesen összerendezetté, de 

ezekben az években az iskola fontos feladata, hogy ezt a folyamatot a maga eszközeivel 

támogassa. . A formálódó világképben testet öltő értékekre támaszkodva a fiatalok fokozatosan 

elkezdik elhelyezni magukat a létezés tágabb összefüggésrendszerében. 

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

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

hasonló morális dilemmák mérlegeltetésével veheti ki a maga részét. Ekkoriban a dilemmák 

már hangsúlyosan célozhatják a személyes jövőkép kialakítását, valamint az identitás különféle 

dimenziókban való stabilizálódását. E folyamat kiegészítőjeként fontos szerepet kap az 

erkölcstan órákon annak a megerősítése, hogy másnak ugyanúgy joga van a saját identitáshoz, 

amelynek a szokásokban és vélekedésekben megnyilvánuló másságát tiszteletben kell tartani. 

Ebben a szakaszban kiemelt szerep juthat az órákon az adott konkrét témákhoz kapcsolódó 

információk különféle forrásokból való összegyűjtésének és rendszerezésének, a kritikai 

gondolkodás fejlesztésének és a jelenségek érvekkel alátámasztott értékelésének, valamint 

disputa jellegű vitáknak és az erkölcsi dilemmavitáknak is. 
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7. évfolyam 

Tematikai egység Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A nyelv és nyelvhasználat, valamint az emberi kommunikáció 

témakörében szerzett anyanyelvi ismeretek. A tettek belső 

mozgatóerőivel kapcsolatos személyes tapasztalatok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése a saját mozgatóerőkre való reflektálás révén. 

Az önelfogadás és az akaraterő fejlődésének támogatása. 

Ösztönzés a személyes értékválasztásra és az ezzel járó feszültségek 

kezelésének gyakorlása. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Nyelv és gondolkodás 

Vajon hogyan születik a gondolat? Mi minden befolyásolja, hogy 

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

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

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

 

Tudás és értelem 

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

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

miért? Akarok valamin változtatni ezen a téren? Ha igen, miért és 

hogyan?  

 

Ösztönzők és mozgatóerők 

Mi minden befolyásolja a tetteimet és a döntéseimet? Mik az 

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

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

késztetéseinket?  

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

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

a kudarc és a válság? 

 

Érték és mérték 

Mi igazán fontos az életemben? Vannak-e olyan értékek, amelyek 

mindenkinek egyformán fontosak? Mik az én értékeim? Tudok-e 

valamilyen sorrendet felállítani az értékeim között? 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

kommunikációs 

céloknak megfelelő 

szövegek írása; a nyelv 

állandósága és 

változása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tanulási 

pálya; környezet és 

pályaválasztás; 

megélhetés.  

 

Biológia és 

egészségtan: a 

serdülőkor érzelmi, 

szociális és 

pszichológiai 

jellemzői;a 

személyiség 

összetevői, értelmi 

képességek, érzelmi 

adottságok. 

 

Vizuális kultúra: 

érzelmek, hangulatok 

kifejezése; látványok, 

jelenségek asszociatív 

megjelenítése. 
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Kulcsfogalmak/

fogalmak 

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

tehetség, siker, kudarc, felelősség, ösztön, érzés, érzelem, igény, vágy, cél, 

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

 

 

 

 

Tematikai egység Párkapcsolat és szerelem 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
A nemi éréssel és a szaporodással kapcsolatos biológiai ismeretek. A 

párkapcsolatok terén szerzett személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértetése, hogy milyen szerepet játszik az intim párkapcsolat 

az emberek életében. Az egymás iránti felelősség érzésének felkeltése.  

A szexuális visszaélések veszélyeinek tudatosítása. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Vonzódás 

Milyen testi változásokkal jár a serdülőkor, és ezeknek milyen lelki 

hatásaik vannak? Milyen okai lehetnek annak, hogy egyesekhez 

vonzódunk, míg mások inkább taszítanak bennünket? 

Együttjárás  

Mit jelent a másik tisztelete és az egymás iránti felelősség a 

párkapcsolatban? Hogyan tudják segíteni egymást a szerelmesek?  

Milyen forrásai és formái lehetnek a problémáknak és a 

konfliktusoknak egy párkapcsolatban? Hogyan lehet és meddig 

érdemes feloldani ezeket?  

 

Házasság, család és otthonteremtés 

Milyen családot és milyen otthont szeretnék? 

Milyen a jó házasság?  Mivel és hogyan lehet elrontani? Le lehet-e 

élni egy életet egyetlen ember mellett?  

Miért dönt úgy két ember, hogy családot alapít? 

 

 

Biológia és 

egészségtan: nemi 

jellegek, nemi 

hormonok; a 

menstruációs ciklus 

folyamata;másodlagos 

nemi jellegek, lelki 

tulajdonságok; 

a fogamzásgátlás 

módjai, 

következményei; 

az abortusz egészségi, 

erkölcsi és társadalmi 

kérdései; a fogamzás 

feltételei, a méhen 

belüli élet mennyiségi 

és minőségi változásai, 

a szülés/születés főbb 

mozzanatai. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

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

házasság, család, gyerekvállalás, terhesség, prostitúció, pornográfia, 

szexuális bántalmazás, áldozat. 

 

 

 

 

Tematikai egység Egyén és közösség 
Órakeret 

6 óra 
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Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Formális és informális, iskolai és iskolán kívüli közösségekben szerzett 

személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, valamint az autonóm gondolkodás és 

cselekvés iránti igény felkeltése, megerősítése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartozom és miért? Mi változott ezen a téren 

az utóbbi időben? Milyen okai vannak a változásnak? Melyik 

csoporthoz mennyire kötődöm?  

 

Erőt adó közösség 

Miért van szükségünk arra, hogy együtt legyünk másokkal? 

Milyen szerepet töltök be a közösségeim életében? Mit kapok 

tőlük, és mit adok nekik? Mitől érzem magam jól vagy rosszul egy 

csoportban?  

 

Korlátozó közösség 

 Lehet-e egy csoporton belül másképp viselkedni, mint ahogy a 

többség teszi? Milyen következményekkel járhat ez? Meg tudja-e 

változtatni egy ember egy csoport nézeteit vagy viselkedését? 

 

Szabadság és korlátozottság 

Mennyire vagyok szabad és önálló a tetteimben és 

választásaimban? Mi az, amihez alkalmazkodnom kell egy 

közösségben, és mi az, amiről valóban szabadon dönthetek? Kitől 

kaphatok segítséget, ha döntenem kell? Kiknek és milyen 

szabályoknak kell mindenképp engedelmeskednem?  

Hogyan segíthet a lelkiismeret a jó és a rossz közötti választásban?  

Figyelmeztet-e a lelkiismeretem saját tévhiteimre és 

előítéleteimre? 

Biológia és egészségtan: 

leány és női, fiú és férfi 

szerepek a családban, a 

társadalomban; 

mások megismerése, 

megítélése és a 

kommunikáció; 

családi és iskolai 

agresszió, önzetlenség, 

alkalmazkodás, 

áldozatvállalás, 

konfliktuskezelés, 

probléma feloldás; 

a kamasz helye a 

harmonikus családban; 

a viselkedési normák és 

szabályok szerepe. 

Kulcsfogalmak/

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

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

 

 

 

 

Tematikai egység Helyem a világban 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Az Európáról, a globalizációról és a multikulturális társadalmakról 

szerzett történelmi és földrajzi ismeretelemek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az európai identitás kialakulásának támogatása a tanulókban. 

A más kultúrák iránti nyitottság erősítése; annak elfogadtatása, hogy 

napjaink globális világában a kultúrák és a népcsoportok számos ok 
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miatt keverednek egymással, ami előnyökkel és nehézségekkel is 

együtt járhat.  

A legfontosabb általános társadalmi normák funkciójának megértetése 

és a betartásukra vonatkozó igény elfogadtatása.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Tágabb otthonunk: Európa 

Melyek az Európai Unió jelképei, és mit jelentenek ezek 

számomra? Miben hasonlítanak egymásra Európa különböző 

országainak lakói, és mi mindenben különböznek egymástól? 

 

Színesedő társadalmak 

Miért akarnak egyes emberek máshol tanulni vagy dolgozni, mint 

ahol megszülettek? Milyen pozitív és negatív hatásai lehetnek e 

jelenségnek az egyének és a közösségek életére?  

 

Melyek a más néphez vagy más kultúrához tartozó emberekkel 

szembeni sztereotípiák és előítéletek forrásai? Mire van szükség 

ahhoz, hogy létrejöjjön a bizalom és az együttérzés a különböző 

kultúrákhoz tartozó emberek között?  

 

A társadalmi együttélés közös normái 

Milyen jellegű szabályok vonatkoznak a társadalom minden 

tagjára? Milyen esetekben fogadható el a kivételezés? Hogyan 

alakulnak ki ezek a közös szabályok? Miért baj, ha egyesek nem 

tartják be ezeket a szabályokat? Jogos-e, ha ezért megbüntetik 

őket? A büntetés milyen formái fogadhatók el? Milyen módon 

lehet jóvátenni, ha valaki vétett a társadalom közös normái ellen?  

 

Új technikák, új szabályok 

Vajon az, ami fenn van a világhálón, a világ közös tulajdonának 

tekinthető-e? Mi az, amit szabadon használhatunk fel az 

interneten elérhető tartalmak közül, és mi az, amit nem?  

Vannak-e a mobil telefon használatának közösségi szabályai?  

 Földrajz: éhezés és 

szegénység a világban; 

Európa változó 

társadalma; az Európai 

Unió lényegének 

megértése; 

népességmozgások és 

menekültáradat; a Kárpát-

medence népei.  

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

egyenlőség és 

egyenlőtlenségek a 

társadalomban; 

állampolgári jogok és 

kötelességek; 

a nyugati integráció 

kezdetei; az Európai Unió 

létrejötte és működése; a 

globalizáció előnyei és 

veszélyei; Magyarország 

Alaptörvénye; a 

magyarországi 

nemzetiségek és etnikai 

kisebbségek; a cigány 

(roma) népesség helyzete. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Európai Unió, menekült, befogadó ország, sztereotípia, előítélet, etnikai 

konfliktus, társadalmi norma, szabályszegés, korrupció, büntetés, 

megelőzés, szerzői jog. 

 

 

 

 

Tematikai egység Mi dolgunk a világban? 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Az alkohol, a cigaretta és a drogok káros hatásaival kapcsolatos 

egészségtani ismeretek.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyes jövőkép kialakításának ösztönzése, az egyéni és közösségi 

boldogulást támogató értékek melletti elköteleződés támogatása. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Jóllét és jólét 

 Mitől érzem jól magam a bőrömben, és mitől érzem rosszul? Miről 

tudnék könnyen lemondani a jelenlegi életem javai és lehetőségei 

közül? Mi az, amihez mindenképp ragaszkodnék? Mit szeretnék 

elérni az életemben? Mit kell tennem azért, hogy egészséges 

maradjak? 

 

Boldogulás, boldogság 

Hogyan képzelem el a jövőmet? Milyen szerepe lehet a jövőm 

alakulásában a tanulásnak, a munkának, az alkotásnak? Milyen 

foglalkozást tudok elképzelni magamnak? Mit tartok még 

fontosnak a boldoguláshoz? 

Mivel tudom enyhíteni a rosszkedvemet vagy a bennem lévő 

feszültséget, ha valami nem úgy sikerül, ahogy elképzeltem? Amit 

sokan tesznek, azt helyes is tenni? Mit tehetek és mit nem szabad 

tennem a boldogulásomért?  

 

A média és a valóság  

Mit tudhatunk meg a világról a tévéből, az újságokból és az 

internetről? Honnan tudjuk, hogy a valóságot mutatja-e be az, amit 

az újságban olvasunk, a tévében látunk, az interneten találunk?  

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

sajtóműfajok alapvető 

jellemzőinek 

tudatosítása; hírek, 

események a médiában. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: tudományos 

és technikai 

forradalom; a világháló.  

 

Vizuális kultúra: képek, 

látványok, 

médiaszövegek, 

események önálló 

elemzése a vizuális 

közlés köznapi és 

művészi formáinak 

felhasználásával; a 

mozgóképi nyelv 

alapjainak, 

működésének 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Jólét, öröm, bánat, elégedettség, boldogság, boldogulás, vágy, remény, 

hiányérzet, elégedetlenség, boldogtalanság, drog, alkohol, függőség, 

értelmes élet, média, befolyásolás, korrupció, hitelesség. 

 

 

 

 

Tematikai egység Hit, világkép, világnézet 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Különböző vallásokhoz kapcsolódó, történelmi, jelenismereti, irodalmi 

és művészeti ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tények és vélemények elkülönítése; érvényes állításoknak és 

értékeléseknek a megfogalmazása; ezek gyakorlása, fejlesztése. A nagy 

világvallások legfontosabb tanításainak megismertetése. A 

világértelmezések közötti párbeszéd fontosságnak elfogadtatása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az ember mint értékelő és erkölcsi lény 

Hogyan tudunk különbséget tenni a tények és a vélekedések 

között? Miért fontos ezek megkülönböztetése? Hogyan tudjuk 

eldönteni, hogy egy állítás igaz vagy nem? Miért fontos ezt tudni?  

Mi a különbség a meggyőződés és a hit között? 

 

A nagy világvallások világképe  

Milyennek mutatja be a világ kezdetét, működését és végét a 

judaizmus, a kereszténység, az iszlám, a hinduizmus és a 

buddhizmus?  

 

A nagy világvallások erkölcsi tanításai  

Mit mond a kereszténység a jóról és a rosszról, a helyesről és a 

helytelenről? Melyek a világvallások közös értékei? 

 

Párbeszéd és együttműködés  

Miről érdemes együtt gondolkodniuk a mai világban a különböző 

keresztény felekezetek képviselőinek, a keresztény és zsidó 

vallású embereknek, a keresztényeknek és más vallások 

követőinek, a hívőknek és a nem hívőknek?  

Vizuális kultúra: 

személyes véleményt 

kifejező vizuális 

megjelenítés adott 

témában.  

 

Földrajz: a világvallások 

társadalmat, gazdaságot, 

környezetet befolyásoló 

szerepe; kultúrák 

találkozásai a Föld 

különféle térségeiben. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Tény, vélemény, állítás, értékelés, tévhit, sztereotípia, előítélet, 

Tízparancsolat, meggyőződés, világkép, világnézet, hit, vallás, világvallás, 

erkölcsi tanítás.  
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8. évfolyam 

Tematikai egység Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A nyelv és nyelvhasználat, valamint az emberi kommunikáció 

témakörében szerzett anyanyelvi ismeretek. A tettek belső 

mozgatóerőivel kapcsolatos személyes tapasztalatok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése a saját mozgatóerőkre való reflektálás révén. 

Az önelfogadás és az akaraterő fejlődésének támogatása. 

Ösztönzés a személyes értékválasztásra és az ezzel járó feszültségek 

kezelésének gyakorlása. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Nyelv és gondolkodás 

Vajon hogyan születik a gondolat? Mi minden befolyásolja, hogy 

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

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

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

Hogyan befolyásolhatja a nyelvhasználat a társas kapcsolataimat? 

Vajon aki más nyelvet beszél, az másképp is gondolkodik?  

 

Tudás és értelem 

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

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

miért? Akarok valamin változtatni ezen a téren? Ha igen, miért és 

hogyan?  

Miben vagyok tehetséges? Hogyan használom és hogyan fejlesztem 

a tehetségemet? Vajon már a születéskor eldől, hogy milyen 

teljesítményt érhet el valaki, vagy a tanulás szerepe a meghatározó? 

 

Ösztönzők és mozgatóerők 

Mi minden befolyásolja a tetteimet és a döntéseimet? Mik az 

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

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

késztetéseinket?  

 

Összefoglalás 

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

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

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

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

a kudarc és a válság? 

 

Érték és mérték 

Mi igazán fontos az életemben? Vannak-e olyan értékek, amelyek 

mindenkinek egyformán fontosak? Mik az én értékeim? Előfordult-

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

kommunikációs 

céloknak megfelelő 

szövegek írása; a nyelv 

állandósága és 

változása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tanulási 

pálya; környezet és 

pályaválasztás; 

megélhetés.  

 

Biológia és 

egészségtan: a 

serdülőkor érzelmi, 

szociális és 

pszichológiai 

jellemzői;a 

személyiség 

összetevői, értelmi 

képességek, érzelmi 

adottságok. 

 

 

 

Vizuális kultúra: 

érzelmek, hangulatok 

kifejezése; látványok, 

jelenségek asszociatív 

megjelenítése. 
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e már olyan döntési helyzet, amikor ütköztek ezek az értékek 

egymással, és választanom kellett közöttük? Mit tettem akkor, és 

mit tennék hasonló helyzetben most? Tudok-e valamilyen sorrendet 

felállítani az értékeim között? 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

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

tehetség, siker, kudarc, felelősség, ösztön, érzés, érzelem, igény, vágy, cél, 

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

 

 

 

 

Tematikai egység Párkapcsolat és szerelem 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
A nemi éréssel és a szaporodással kapcsolatos biológiai ismeretek. A 

párkapcsolatok terén szerzett személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértetése, hogy milyen szerepet játszik az intim párkapcsolat 

az emberek életében. Az egymás iránti felelősség érzésének felkeltése.  

A szexuális visszaélések veszélyeinek tudatosítása. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Vonzódás 

Milyen testi változásokkal jár a serdülőkor, és ezeknek milyen lelki 

hatásaik vannak? Milyen okai lehetnek annak, hogy egyesekhez 

vonzódunk, míg mások inkább taszítanak bennünket? 

Honnan tudhatja egy lány és egy fiú, hogy egymás iránti 

vonzódásuk kölcsönös? Ki tegye meg az első lépést és hogyan? Mi 

minden lehet félreértések forrása? Mit szabad és mit nem szabad 

tenni abban az esetben, ha a vonzódás nem kölcsönös?  

 

Együttjárás  

Milyen forrásai és formái lehetnek a szerelemben az örömnek és a 

boldogságnak? Mit jelent a másik tisztelete és az egymás iránti 

felelősség a párkapcsolatban? Hogyan tudják segíteni egymást  

a szerelmesek?  

Mikor elég érett egy fiatal a szexuális kapcsolatra? Hogyan 

kerülhető el a nem kívánt terhesség? Mit jelent és hogyan 

teremthető meg az intimitás a szexuális kapcsolatban?  

Milyen forrásai és formái lehetnek a problémáknak és a 

konfliktusoknak egy párkapcsolatban? Hogyan lehet és meddig 

érdemes feloldani ezeket? Honnan lehet észrevenni, hogy a 

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

egy szakítás során? 

 

Házasság, család és otthonteremtés 

Biológia és 

egészségtan: nemi 

jellegek, nemi 

hormonok; a 

menstruációs ciklus 

folyamata;másodlagos 

nemi jellegek, lelki 

tulajdonságok; 

a fogamzásgátlás 

módjai, 

következményei; 

az abortusz egészségi, 

erkölcsi és társadalmi 

kérdései; a fogamzás 

feltételei, a méhen 

belüli élet mennyiségi 

és minőségi változásai, 

a szülés/születés főbb 

mozzanatai. 



Cecei Általános Iskola                                                                                

Pedagógiai program 

 

630 

Milyennek képzelem azt az embert, aki majd felnőttként a társam 

lesz az életben? Milyen családot és milyen otthont szeretnék? 

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

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

érdekében? Mivel és hogyan lehet elrontani? Le lehet-e élni egy 

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

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

amikor egy gyerek világra jön, a szülei házastársak legyenek?  

 

Visszaélés a nemiséggel 

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

bántalmazás kifejezés? Hogyan lehet elkerülni, hogy ilyesminek az 

áldozataivá váljunk? Hol lehet segítséget kérni ilyen jellegű 

fenyegetettség esetén? Mi a teendő, ha egy társunkat ilyen veszély 

fenyegeti? 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

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

házasság, család, gyerekvállalás, terhesség, prostitúció, pornográfia, 

szexuális bántalmazás, áldozat. 

 

 

 

 

Tematikai egység Egyén és közösség 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Formális és informális, iskolai és iskolán kívüli közösségekben szerzett 

személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, valamint az autonóm gondolkodás és 

cselekvés iránti igény felkeltése, megerősítése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartozom és miért? Mi változott ezen a téren 

az utóbbi időben? Milyen okai vannak a változásnak? Melyik 

csoporthoz mennyire kötődöm? Melyikben mennyire érzem 

szabadnak magam? 

 

Erőt adó közösség 

Miért van szükségünk arra, hogy együtt legyünk másokkal? Miben 

különbözik a közösséghez tartozás a páros kapcsolattól, és miben 

hasonlít rá? Milyen szerepet töltök be a közösségeim életében? 

Mit kapok tőlük, és mit adok nekik? Mitől érzem magam jól vagy 

rosszul egy csoportban? Mit tehetek azért, hogy a csoportban, 

amelyhez tartozom, mindenki jól érezze magát? 

 

Korlátozó közösség 

Biológia és egészségtan: 

leány és női, fiú és férfi 

szerepek a családban, a 

társadalomban; 

mások megismerése, 

megítélése és a 

kommunikáció; 

családi és iskolai 

agresszió, önzetlenség, 

alkalmazkodás, 

áldozatvállalás, 

konfliktuskezelés, 

probléma feloldás; 

a kamasz helye a 

harmonikus családban; 
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Milyen érzés, ha valamilyen kérdésben mást gondolok, mint a 

csoport többi tagja?  Lehet-e egy csoporton belül másképp 

viselkedni, mint ahogy a többség teszi? Milyen 

következményekkel járhat ez? Meg tudja-e változtatni egy ember 

egy csoport nézeteit vagy viselkedését? 

 

Szabadság és korlátozottság 

Mennyire vagyok szabad és önálló a tetteimben és 

választásaimban? Mi az, amihez alkalmazkodnom kell egy 

közösségben, és mi az, amiről valóban szabadon dönthetek? Kitől 

kaphatok segítséget, ha döntenem kell? Kiknek és milyen 

szabályoknak kell mindenképp engedelmeskednem? Milyen 

előnyei és milyen veszélyei lehetnek az engedelmességnek? Van-e 

olyan helyzet, amikor nem szabad engedelmeskednem?  

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

közötti választásban? Milyen helyzetekben mondhat mást a 

lelkiismeretem, mint a szabályok vagy a közösségem tagjai? 

Figyelmeztet-e a lelkiismeretem saját tévhiteimre és 

előítéleteimre? 

a viselkedési normák és 

szabályok szerepe. 

Kulcsfogalmak/

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

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

 

 

 

 

Tematikai egység Helyem a világban 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Az Európáról, a globalizációról és a multikulturális társadalmakról 

szerzett történelmi és földrajzi ismeretelemek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az európai identitás kialakulásának támogatása a tanulókban. 

A más kultúrák iránti nyitottság erősítése; annak elfogadtatása, hogy 

napjaink globális világában a kultúrák és a népcsoportok számos ok 

miatt keverednek egymással, ami előnyökkel és nehézségekkel is 

együtt járhat.  

A legfontosabb általános társadalmi normák funkciójának megértetése 

és a betartásukra vonatkozó igény elfogadtatása.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Tágabb otthonunk: Európa 

Melyek az Európai Unió jelképei, és mit jelentenek ezek 

számomra? Európa mely térségeiben élnek olyan emberek, akiket 

közelebbről vagy távolabbról ismerek? Mi kapcsol össze velük? 

Miben hasonlítanak egymásra Európa különböző országainak 

lakói, és mi mindenben különböznek egymástól? 

 

 Földrajz: éhezés és 

szegénység a világban; 

Európa változó 

társadalma; az Európai 

Unió lényegének 

megértése; 

népességmozgások és 
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Színesedő társadalmak 

Miért akarnak egyes emberek máshol tanulni vagy dolgozni, mint 

ahol megszülettek? Milyen pozitív és negatív hatásai lehetnek e 

jelenségnek az egyének és a közösségek életére?  

Mi az oka annak, hogy sokan elmenekülnek saját hazájukból, és 

más országban akarnak letelepedni? Be kell-e engedni egy 

gazdagabb országnak a saját területére a világ szegényebb 

térségeiből menekülőket? Milyen előnyei származhatnak a 

külföldiek befogadásából egy országnak, és milyen problémák 

forrása lehet ez? Vajon ugyanolyan jogok illetik-e meg a 

külföldről érkezőket, mint a befogadó ország polgárait?  

Melyek a más néphez vagy más kultúrához tartozó emberekkel 

szembeni sztereotípiák és előítéletek forrásai? Miért fordulnak 

elő Magyarországon és Európa más részein is etnikai hátterű 

konfliktusok? Mire van szükség ahhoz, hogy létrejöjjön a 

bizalom és az együttérzés a különböző kultúrákhoz tartozó 

emberek között?  

 

A társadalmi együttélés közös normái 

Milyen jellegű szabályok vonatkoznak a társadalom minden 

tagjára? Milyen esetekben fogadható el a kivételezés? Hogyan 

alakulnak ki ezek a közös szabályok? Miért baj, ha egyesek nem 

tartják be ezeket a szabályokat? Jogos-e, ha ezért megbüntetik 

őket? A büntetés milyen formái fogadhatók el? Milyen módon 

lehet jóvátenni, ha valaki vétett a társadalom közös normái ellen? 

Hogyan lehet a vesztegetést, a korrupciót megszüntetni? Lehet-e 

a hála jele a hálapénz? Hibázik-e az, aki adja vagy az, aki kapja? 

Melyik hatékonyabb, a büntetés vagy a megelőzés? Mit tehet az 

egyén és a közösség a megelőzés érdekében?  

 

Új technikák, új szabályok 

Vajon az, ami fenn van a világhálón, a világ közös tulajdonának 

tekinthető-e? Mi az, amit szabadon használhatunk fel az 

interneten elérhető tartalmak közül, és mi az, amit nem? Mi az, 

amit szabadon letölthetünk és mi az, amit nem? Honnan lehet 

tudni, hogy mit véd a szerzői jog és mit nem?  

Vannak-e a mobil telefon használatának közösségi szabályai?  

menekültáradat; a Kárpát-

medence népei.  

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

egyenlőség és 

egyenlőtlenségek a 

társadalomban; 

állampolgári jogok és 

kötelességek; 

a nyugati integráció 

kezdetei; az Európai Unió 

létrejötte és működése; a 

globalizáció előnyei és 

veszélyei; Magyarország 

Alaptörvénye; a 

magyarországi 

nemzetiségek és etnikai 

kisebbségek; a cigány 

(roma) népesség helyzete. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Európai Unió, menekült, befogadó ország, sztereotípia, előítélet, etnikai 

konfliktus, társadalmi norma, szabályszegés, korrupció, büntetés, 

megelőzés, szerzői jog. 

 

 

 

 

Tematikai egység Mi dolgunk a világban? 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Az alkohol, a cigaretta és a drogok káros hatásaival kapcsolatos 

egészségtani ismeretek.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyes jövőkép kialakításának ösztönzése, az egyéni és közösségi 

boldogulást támogató értékek melletti elköteleződés támogatása. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Jóllét és jólét 

Mivel lehet a legnagyobb örömet, illetve bánatot okozni nekem? 

Mitől érzem jól magam a bőrömben, és mitől érzem rosszul? Miről 

tudnék könnyen lemondani a jelenlegi életem javai és lehetőségei 

közül? Mi az, amihez mindenképp ragaszkodnék? Mit szeretnék 

elérni az életemben? Mit lehet pénzért megkapni és mit nem? 

Mit kell tennem azért, hogy egészséges maradjak? 

 

Boldogulás, boldogság 

Hogyan képzelem el a jövőmet? Mikor érezném sikeresnek, 

értelmesnek az életem alakulását? Milyen szerepe lehet ebben a 

tanulásnak, a pénznek, a munkának, az alkotásnak és az emberi 

kapcsolatoknak? Milyen foglalkozást tudok elképzelni magamnak? 

Mit tartok még fontosnak a boldoguláshoz? 

Mivel tudom enyhíteni a rosszkedvemet vagy a bennem lévő 

feszültséget, ha valami nem úgy sikerül, ahogy elképzeltem? Mit 

gondolok ezzel kapcsolatban a drogról és az alkoholról? Vajon 

mindent érdemes kipróbálni az életben, vagy van olyasmi, amit 

egyszer sem? Amit sokan tesznek, azt helyes is tenni? Mit tehetek 

és mit nem szabad tennem a boldogulásomért?  

 

A média és a valóság  

Mit tudhatunk meg a világról a tévéből, az újságokból és az 

internetről? Honnan tudjuk, hogy a valóságot mutatja-e be az, amit 

az újságban olvasunk, a tévében látunk, az interneten találunk? 

Mitől függ, hogy egy információt hitelesnek érzünk-e vagy sem? 

Hogyan kell tájékozódnunk ahhoz, hogy valós információhoz 

jussunk? Tudjuk-e mi magunk is alakítani a világot a médián 

keresztül?  

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

sajtóműfajok alapvető 

jellemzőinek 

tudatosítása; hírek, 

események a médiában. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: tudományos 

és technikai 

forradalom; a világháló.  

 

Vizuális kultúra: képek, 

látványok, 

médiaszövegek, 

események önálló 

elemzése a vizuális 

közlés köznapi és 

művészi formáinak 

felhasználásával; a 

mozgóképi nyelv 

alapjainak, 

működésének 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Jólét, öröm, bánat, elégedettség, boldogság, boldogulás, vágy, remény, 

hiányérzet, elégedetlenség, boldogtalanság, drog, alkohol, függőség, 

értelmes élet, média, befolyásolás, korrupció, hitelesség. 

 

 

 

 

Tematikai egység Hit, világkép, világnézet 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Különböző vallásokhoz kapcsolódó, történelmi, jelenismereti, irodalmi 

és művészeti ismeretek. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tények és vélemények elkülönítése; érvényes állításoknak és 

értékeléseknek a megfogalmazása; ezek gyakorlása, fejlesztése. A nagy 

világvallások legfontosabb tanításainak megismertetése. A 

világértelmezések közötti párbeszéd fontosságnak elfogadtatása. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az ember mint értékelő és erkölcsi lény 

Hogyan tudunk különbséget tenni a tények és a vélekedések 

között? Miért fontos ezek megkülönböztetése? Hogyan tudjuk 

eldönteni, hogy egy állítás igaz vagy nem? Miért fontos ezt tudni?  

Hogyan alakulnak ki a tévhitek, a sztereotípiák és az előítéletek? 

Mi járul hozzá ezek fenntartásához, és mi segíti elő a 

lebomlásukat? Mi a különbség a meggyőződés, a hit, a világkép és 

a világnézet között? 

 

A nagy világvallások világképe  

Milyennek mutatja be a világ kezdetét, működését és végét a 

judaizmus, a kereszténység, az iszlám, a hinduizmus és a 

buddhizmus? Milyen egyéb világképek élnek más vallásokban? 

Miben hasonlítanak ezek egymáshoz, és miben különböznek?  

 

A nagy világvallások erkölcsi tanításai  

Mit mond a kereszténység a jóról és a rosszról, a helyesről és a 

helytelenről? Mit mondanak ugyanerről a judaizmus, az iszlám, a 

hinduizmus és a buddhizmus tanításai? Melyek a világvallások 

közös értékei? 

 

Párbeszéd és együttműködés  

Miről érdemes együtt gondolkodniuk a mai világban a különböző 

keresztény felekezetek képviselőinek, a keresztény és zsidó 

vallású embereknek, a keresztényeknek és más vallások 

követőinek, a hívőknek és a nem hívőknek?  

Milyen új vallási mozgalmak kialakulásának lehetünk tanúi 

napjainkban? Vajon miért nem a régi vallások közül választanak 

maguknak ezek követői?  

Vizuális kultúra: 

személyes véleményt 

kifejező vizuális 

megjelenítés adott 

témában.  

 

Földrajz: a világvallások 

társadalmat, gazdaságot, 

környezetet befolyásoló 

szerepe; kultúrák 

találkozásai a Föld 

különféle térségeiben. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Tény, vélemény, állítás, értékelés, tévhit, sztereotípia, előítélet, 

Tízparancsolat, meggyőződés, világkép, világnézet, hit, vallás, világvallás, 

erkölcsi tanítás.  

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit 

veleszületett képességei alkalmassá tesznek a tanulásra, mások 

megértésre és önmaga vizsgálatára. Érti, hogy az emberek viselkedését, 

döntéseit tudásuk, gondolataik, érzelmeik, vágyaik nézeteik és 

értékrendjük egyaránt befolyásolják. Képes reflektálni saját maga és 



Cecei Általános Iskola                                                                                

Pedagógiai program 

 

635 

mások gondolataira, motívumaira és tetteire. Életkorának megfelelő 

szinten ismeri önmagát, hosszabb távú elképzeléseinek kialakításakor 

képes reálisan felmérni a lehetőségeit. Képes erkölcsi szempontok 

szerint mérlegelni különféle cselekedeteket, és el tudja viselni az értékek 

közötti választással együtt járó belső feszültséget. Képes ellenállni a 

csoportnyomásnak, és saját értékrendje szerinti autonóm döntéseket 

hozni. Tisztában van vele, hogy baráti és párkapcsolataiban felelősséggel 

tartozik a társaiért. Kialakultak benne az európai identitás csírái. Nyitott 

más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására. Érti a 

szabályok szerepét az emberi együttélésben, s e belátás alapján igyekszik 

alkalmazkodni hozzájuk; igényli azonban, hogy maga is alakítója 

lehessen a közösségi szabályoknak. Van elképzelése saját jövőjéről, és 

tisztában van vele, hogy céljai eléréséért erőfeszítéseket kell tennie. 

Életkorának megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden döntés 

szabadsága egyúttal felelősséggel is jár. Fontosnak érzi a közösséghez 

tartozást, miközben törekszik személyes autonómiájának megőrzésére is. 

Képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki örömet, illetve rossz érzést. 

Tisztában van a függőséget okozó szokások súlyos következményeivel. 

Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon 

ítélhetik meg, ami konfliktusok forrása lehet. 

 
 


