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1. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NEVELÉSI PROGRAMJA 

A Cecei Általános Iskola speciális feladatként vállalja a helyi sajátos nevelési igényű tanulók integrált 

oktatását, melyet a Köznevelési Törvény rendelkezései is lehetővé tesznek. 

Szükségesnek tartjuk a tanköteles korú – biológiai-pszichológiai és környezeti okokra visszavezethető – 

az érvényben lévő jogszabályok alapján áthelyezett, sajátos nevelési igényű tanulók oktatását, nevelését 

biztosító integrált képzést. 

Helyi pedagógiai programunknál alapul vesszük, hogy a fogyatékos gyermek minden más gyermekkel 

közös emberi tulajdonságokkal rendelkezik, hogy ugyanabban a kultúrában, emberi közösségben, 

társadalomban él. Ezért felnőtté válásukhoz biztosítjuk iskolai kereteinken belül az elsajátítható tudást és a 

kialakítandó képességeket, szem előtt tartva egészséges személyiségfejlődésük megalapozását, fejlesztését, 

illetve oktatásukhoz – nevelésükhöz nélkülözhetetlen speciális szükségleteiket, hogy felkészítésük olyan 

mértékűvé váljon, amivel iskolaváltás esetén egy másik iskolában folytatni tudják tanulmányaikat, és képessé 

válhassanak szakképzésre. 

Az integrált képzés a speciális egyéni szükségletekhez is igazított sajátos módszerekkel, ismeretanyag-

elrendezéssel, értékelési rendszerrel, kimenetszabályozással történik, a NAT-ban lefektetett általános célok 

és a közoktatás tartalmi szabályozásának elveihez alkalmazkodva, figyelembe véve a fogyatékos tanulók 

pedagógiai programjának irányelveit, valamint kerettantervüket. 

Az integrált képzésben résztvevők az általános iskola tanítási rendjéhez alkalmazkodnak (első két 

évfolyamon az osztályfőnök tartja az órák jelentős részét, 3-4.-ben részben, 5-8. évfolyamon 

tantárgycsoportos oktatás folyik), egyéni gyógypedagógiai fejlesztésük órarendjükhöz és napirendjükhöz 

igazodik. 

1.1. Alapelv 

 A speciális nevelés alapeszménye, olyan elfogadó környezet kialakítása, ami a sérült gyermek 

erényeit, sikeres próbálkozásait értékeli, másságát elfogadja, a sajátos értelmi és személyiség 

állapotához igazodó nevelést, oktatást helyezi előtérbe, és ez a sérült gyermek harmonikus 

személyiségfejlődését eredményezi. 

 Az intézmény, mint befogadó intézmény vállalja a sajátos nevelési igényű tanulók sérülés specifikus 

ellátásához nélkülözhetetlen többletszolgáltatások biztosítását 

- a sajátos nevelési igény típusának megfelelő gyógypedagógus foglalkoztatását, 

- a kiegészítő pedagógiai szolgáltatásokat: fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs 

gyógypedagógiai ellátást, 

- a sajátos nevelési igényű gyermek nevelését- oktatását a speciális tanterv alapján, speciális 

tankönyvekkel és segédletekkel 
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 A tanítás-tanulás folyamatában maximálisan figyelembe veszi az egyes tanuló sajátos nevelési 

igényét, sérülés specifikus szükségletét és ennek érvényét szerzi az egyedi sajátosságokhoz igazított 

differenciált tartalmak, módszerek, eszközök alkalmazásával. 

1.2. Cél 

 A fogyatékosságból eredő hátrányok megelőzése, csökkentése, kompenzálása, a képességek 

kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük sérülésspecifikus szempontú támogatása. 

 Összhang megteremtése, hogy a sajátos nevelési igényű tanuló ugyanolyan ellátásban részesüljön, 

mint más gyermek problémája figyelembe vétele mellett. 

 Biztosítani szeretnénk számukra: 

- a fejlesztés segítse számukra az önállóságot, a társadalmi beilleszkedést  

- habilitációs célú fejlesztést 

- a tanulót a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl. 

1.3. Feladat 

 Az integráltan tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek számára speciális pedagógiai 

segítségnyújtás. 

 Az együttműködés formáinak kialakítása – rögzítése, illesztése az aktuális órarendbe. 

 A sérült tanuló megfigyelése, fejlesztésének, lehetőségeinek, korlátainak értelmezése, team-

munkában a gyógypedagógussal, a szakértői vélemény alapján. 

 A fejlesztés tervezése tanórai keretek között, a habilitációs foglalkozások keretében – egyéni és 

csoportos fejlesztő tevékenység speciális pedagógiai segítségnyújtással – a gyógypedagógus által 

biztosított speciális tantervre építetten. 

 A gyógypedagógiai nevelés számára biztosított szakanyagok, tankönyvek, taneszközök beszerzése, 

felhasználásuk, beemelésük ütemezése a gyógypedagógus irányításával. 

 A diagnosztizáló, formatív, szummatív mérések lehetőségének, gyakoriságának tervezése team-

munkában. 

 A tanuló fejlődésének, elért eredményeinek meghatározása, rögzítése együttesen kialakított vélemény 

szerint – a szülő bevonásával, tanácsadás a szülőnek, segítségnyújtás a családi neveléshez, a 

gyógypedagógussal együttműködve. 

 Az integrált tanuló nevelésével kapcsolatos szakmai tapasztalatcserén, szakmai felkészítésén, 

folyamatos továbbképzésen való részvétel, valamint a szakmai anyagok igénybevétele.  

1.4.  SNI-s tanulók habilitációs, rehabilitációs ellátása: 

 Ezek a gyerekek különleges gondozást igényelnek és iskolánkban ezt meg is kell kapniuk. 

 Olyan tanítási-tanulási folyamatot kell számukra biztosítani, amivel problémájuk megoldásában nyújt 

segítséget, /pl.: eszközök, időkeret stb./ úgy, hogy a tanuló egyéni sikereket érjen el. 
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 A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésére követelményeket kell meghatározni, egyéni fejlesztési 

tervet kell készíteni. A törvényben előírt szakember meghatározott időkeretben foglalkozik ezekkel a 

gyerekekkel iskolánkban. 

 A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű 

differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs 

célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé. 

 A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű tanulók számára: A nevelés, 

oktatás, fejlesztés kötelezően biztosítandó pedagógiai feltételeit a közoktatási törvény foglalja 

össze. A közoktatási törvény a sajátos nevelési igényű tanulókhoz igazodva az általánosan kötelező 

feltételeket több területen módosítja, illetve kiegészíti olyan többletszolgáltatásokkal, amelyeket ki 

kell alakítani, és hozzáférhetővé tenni a sajátos nevelési igényű tanulók számára, mint például: 

- speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek, 

- speciális tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök. 

1.5. Integrált nevelés, oktatás 

Iskolánk oktató-nevelő munkájának fontos feladata a másság elfogadása, egymás iránti empátia, tolerancia. 

Folyamatos kapcsolattartás a szülők közösségével, hogy fogadják el ezeket a gyerekeket. Nevelőink a 

tananyag feldolgozásánál figyelembe veszik az SNI-s tanulásra jellemző módosításokat, együttműködnek a 

különböző szakemberekkel, javaslataikat, iránymutatásaikat elfogadják, beépítik a pedagógiai folyamatokba. 

1.6. Tanulásban akadályozott tanulók 

1.6.1. Tanulásban akadályozott tanuló 

A tanulásban akadályozott tanulók személyiségfejlődési zavara, akadályozottsága, az idegrendszer különféle 

eredetű, öröklött vagy korai életkorban szerzett sérülésével és/vagy funkciózavarával függ össze. Az enyhe 

fokú értelmi fogyatékosság (mentális sérülés) diagnosztizálása elsősorban orvosi, gyógypedagógiai és 

pszichológiai feladat. 

Pszichodiagnosztikai vizsgálatokkal megállapítható a kognitív funkciók lassúbb fejlődése, valamint más, 

nem intellektuális területeken jelentkező eltérések. 

A tanulásban akadályozott tanulók fejlődése igen eltérő attól függően, hogy milyen egyéb érzékszervi, 

motorikus, beszédfejlődési, viselkedési stb. rendellenességeket mutatnak, amelyek vagy oksági 

összefüggésben állnak az értelmi fogyatékossággal, vagy következményesen egyéb hatásokra alakulnak ki. 

Tanulási helyzetekben megfigyelhető jellemzőik: a téri tájékozódás, a finommotorika, a 

figyelemkoncentráció, a bonyolultabb gondolkodási folyamatok, a kommunikáció, valamint a szociális 

alkalmazkodás fejlődésének eltérései. Ezek egyébként változó mértékben és mindig egyedi kombinációban 

jelennek meg, a tanulási képesség különböző mértékű fejlődési zavarát is mutatják és akadályozzák az iskolai 

tanulás eredményességét. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulókat jellemző tünetek az iskoláskor előtt 

kevésbé feltűnőek.  
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Az intézményes ellátásukban bekövetkezett pedagógiai szemléletváltás legfontosabb célkitűzése, hogy 

erősödjék az integrált nevelés és oktatás anélkül, hogy megszűnne az elkülönített gyógypedagógiai ellátás 

lehetősége. Ez nem a különleges gondozás megszervezésének folyamatában eredményez változtatást, hanem 

az érintett értelmi fogyatékos tanulókkal kapcsolatos pedagógiai szemléletváltást segíti. A nevelésükhöz 

szükséges feltételek – a közoktatásról szóló törvény szerint: 

a) a fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógiai tanár/terapeuta, konduktor 

foglalkoztatása,  

b) speciális tanterv, tankönyv és más segédletek, illetve  

c) a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai szolgáltatások biztosítása. 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelési igényeinek megfelelő gyógypedagógiai nevelés és terápia 

hatására fejlődésük a mentális képességek területén is számottevő lehet. 

1.6.2. Az integrált keretek között nevelt tanulásban akadályozott tanulók fejlesztése 

Az integrált keretek között nevelt tanulásban akadályozott tanulók nevelésében az irányelvben leírtakat kell 

alkalmazni, figyelembe véve a befogadó intézmény pedagógiai programját, helyi tantervét. A befogadó 

intézmény pedagógiai programjában – az Irányelv 1. fejezetében leírtak alkalmazásával – szerepelnie kell a 

fogyatékos tanuló nevelésének, oktatásának sajátos elveinek, és figyelembe kell vennie a tanulást, fejlődést 

nehezítő körülményeket is. Ezen belül meg kell határozni és biztosítani kell azokat a segítő eljárásokat, 

amelyek az eredményes integráció feltételei lehetnek. A fejlesztéshez, habilitációs és rehabilitációs célú 

foglalkozások vezetéséhez, az egyéni fejlesztő programok kimunkálásához, a tantárgyak fejlesztési 

feladatainak megvalósításához a szakirányú képesítéssel rendelkező gyógypedagógiai tanár együttműködése 

szükséges. Amennyiben a tanuló állapota megkívánja, úgy más szakembert (pl. terapeuta, logopédus, 

pszichológus, ) is be kell vonni a fejlesztő munkába. 

1.6.3. A tanulásban akadályozott tanulók pedagógiai és egészségügyi célú habilitációja, és 

rehabilitációja 

 szocializációja, eredményes társadalmi integrációja, 

 a fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó fejletlen vagy sérült funkciók korrigálására, 

kompenzálására, az eszköztudás fejlesztésére, a felzárkóztatásra, a tanulási technikák elsajátítására, a 

szociális képességek fejlesztésére, az önálló életvezetésre irányul, és a programokon, tréningeken 

keresztül valósul meg, 

 a folyamatos vagy szakaszos pedagógiai diagnosztizálás, 

1.7. A beszédfogyatékos tanulók 

1.7.1. A beszédfogyatékos tanuló 

Beszédfogyatékos az a tanuló, akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri működési zavarok és a 

környezeti hatások következtében jelentős mértékű a beszédbeli akadályozottság. Ennek következtében 

átmeneti, illetve tartós zavarok léphetnek fel a nyelvi, kommunikációs és tanulási képességekben, a szociális 
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kapcsolatok kialakításában. Az akadályozottság megmutatkozhat a beszédhangok helyes ejtésének, a 

beszédészlelés és -megértés zavaraiban, a beszédritmus sérülésében, a grafomotoros és a vizuomotoros 

koordináció éretlenségében, valamint az általános beszédgyengeséggel együttjáró részképesség-kiesésben. A 

különböző jellegű diszfóniák, a hangadás kóros elváltozásai szintén a beszédfogyatékosság körébe 

sorolhatók. 

A beszédfogyatékos tanulónál a fentiek– az egészen enyhe eltérésektől az érthetetlen beszédig – minden 

változatban előfordulhatnak. A súlyos beszédfogyatékos tanulónál a kommunikációs nehézségek miatt 

különböző másodlagos pszichés eltérések (magatartási zavar) alakulhatnak ki. A fenti tünetek együttesen 

tanulási akadályozottságot is kiválthatnak. 

Amennyiben a beszédfogyatékosság a kisiskolás kor kezdetére tartósan fennmarad, a tanuló a továbbiakban 

is folyamatos gyógypedagógiai ellátásra szorul. Az iskolai oktatás, a pedagógiai, logopédiai ellátás, valamint 

az egészségügyi rehabilitáció a beszédbeli akadályok jellegétől függ. Ezek az alábbiak szerint 

csoportosíthatók: 

a) akadályozott beszéd- és nyelvi fejlődés, 

b) diszlália, 

c) disarthria, 

d) dadogás, 

e) hadarás, 

f) diszfázia, 

g) diszfónia, 

h) az általános beszédgyengeséggel összefüggő olvasás-, írászavar, 

i) súlyos beszédmegértési zavar 

vagy ezek halmozott előfordulása. 

A dadogás, a hadarás, a diszfónia serdülőkorban is jelentkezhet. Különös figyelmet érdemel ebben a korban 

a felnőtt beszédhang fokozatos kialakulásának óvó-segítő rendszere, ennek beépítése a pedagógiai teendők 

sorába. 

1.7.2. Beszédfogyatékos tanulók fejlesztése 

 pszicológiai és fiziológiai tényezők fejlesztése  

 önállóság fejlesztése  

 önbizalom fejlesztése  

 pozitív énkép kialakítása  

 bátran merjen beszélni társai előtt  

1.7.3. Beszédfogyatékos tanulók rehabilitációja 

Dadogásnál: laza izomműködés helyes lépés, mozgás és ritmus koordináció fejlesztés. 

Hadarás: 
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 figyelem fejlesztés  

 helyes lépéstechnika  

 mozgás-és ritmuskoordináció kialakítás  

Megkésett beszéd:  

 beszédre irányuló figyelem 

 speciális mozgások  

 aktív és passzív szókincsbővítés  

Valamennyi beszédfogyatékos tanulónál szükséges: 

 logopédiás terápia  

 kommunikációs tréning  

 bábterápia  

 drámaterápia  

 gyógytorna  

1.8. Pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan akadályozott tanulók  

1.8.1. Pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan akadályozott 

tanuló 

Tanulási, beilleszkedési, magatartási zavarok hátterében részképesség zavarok, kóros hyperkinetikus vagy 

kóros aktivitászavar és/vagy figyelemzavar kialakulatlansága vagy fejletlensége áll fenn. 

a) Részképességzavar: az iskolai teljesítmények-elsősorban az alapvető eszköztudás /írás, olvasás, 

számolás/ - elsajátításának nehézségei. 

b) Kóros hyperkinetikus, kóros aktivitászavar, figyelemzavar: az érintett tanuló rövidebb ideig tud a 

feladathelyzetben megmaradni. 

Ezek a tanulók érzékenyebbek az időjárás változására, fáradékonyabbak, nehezen viselik a várakozást, 

gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, egyedüllétre. 

1.8.2. Pszichés fejlődés zavar miatt a nevelési, tanulási folyamatban akadályozott tanulók 

fejlesztése 

 egészséges énkép, önbizalom kialakítása  

 kudarctűrő-képesség növelése  

 önállóságra nevelés.  

A fejlesztés kiemelt célja. 

Diszlexia, diszgráfia: 

A diszlexia a tanulási zavarok fogalomkörébe tartozik, intelligenciaszinttől független olvasási, helyesírási 

gyengeség. Háttérben idegrendszeri sérülési, organikus eltérési, érési késése, működési zavar, örökletesség, 

lelki és környezeti ok áll. 

Ezeknek a tanulóknak differenciáltan az aktív szókincse és gyenge az emlékezete. 
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Nehezen alakul ki hang-betű kapcsolat, gyakori a betűtévesztés az olvasás során. Nehéz a figyelem 

megosztása az olvasási technika és a szöveg tartalma között. Gyenge a szövegértése.  

Diszgráfia esetén nehezen tanul meg írni. Az írómozgás egyenetlen, lendülete és ritmusa töredezett, 

fáradékonyabb. 

Fejlesztési feladat: 

 látás, hallás, mozgás koordinálása  

 olvasás, írás tanítása lassított tempóban, hangoztató-elemző, szótagoló módszerrel  

 élő idegen nyelv oktatása során problémájának figyelembevétele.  

Diszkalkulia 

A diszkalkulia különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, szabályok megértésének, a 

számjegy, számkép felismerésének, a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok 

azonosításának a nehézsége. Ezeknél a tanulóknál hiányzik a matematikai érdeklődés, kialakul a mechanikus 

számlálás képessége. 

Fejlesztés feladatai: 

 érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, intenzív 

fejlesztése  

 testséma kialakítása  

 a matematikai nyelv tudatosítása  

 segítő, kompenzáló eszközök használata  

 szám-és műveletfogalom kialakítása  

 egyéni sajátossághoz igazodó gyakorlás  

Kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemzavar. 

Hyperkinetikus zavarok 

Már kisgyermekkorban kialakulnak a tünetei a csapongás, figyelmetlenség, szabályok megszegése, többszöri 

konfrontálódás társakkal, megfontolatlanság. 

 

Magatartási zavarok: 

Jellemzője az agresszív vagy dacos magatartás, az életkorban elvárható szociális elvárásokat durván áthágja, 

nagyfokú harcosság, társakkal, tárgyakkal, állatokkal szembeni durva bánásmód, erőfitogtatás, 

indulatkitörések, hazudozás. 

Fejlesztés feladatai: 

 a tanuló helyének jó megválasztása az osztályban  

 egyénhez igazodó követelmény kialakítása  

 az alkalmazkodó készség fejlesztése  

 együttműködés családokkal, szakemberrel  
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 sikerélmény biztosítás. 
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Speciális tanterv a sajátos nevelési igényű  

(tanulásban akadályozott) gyermekek integrált oktatásához 

1- 8. évfolyam 

Tartalom: 

Összesített heti óratervek 

I. Magyar nyelv és irodalom 1-8. 

II. Élő idegen nyelv 7-8.     

III. Matematika 1-8.      

IV. Ember és társadalom. Történelem és társadalmi ismeretek 5-8. 

V. Ember a természetben: 

1. Környezetismeret 1-4. 

2.  Természetismeret 5-6. 

3. Természetismeret: Biológia, Fizika, Kémia, 7-8 

VI. Földünk és környezetünk 6-7-8. 

VII. Művészetek 

1. Ének-zene 1-8. 

2. Vizuális kultúra 1-8. 

VIII. Informatika 4-8.            

IX. Életvitel és gyakorlati ismeretek 1-8.    

X. Testnevelés és sport 1-8.     

XI. Osztályfőnöki 5-8. 
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Általános heti óraterv az integráltan tanuló tanulásban akadályozott gyermekek számára 

Évfolyamok 

Tantárgyak 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 7 7 4 4 4 4 

Élő idegen nyelv       1 1 

Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ember és társadalom.  

Történelem és társadalmi ismeretek 

    2 2 2 2 

Ember a természetben: 

Környezetismeret 

 

Természetismeret 

 

Természetismeret: Biológia, Fizika , Kémia 

 

1 1 1,5 2     

    2 2   

      3 

(1,5) 

(1,5) 

3 

(1,5) 

(1,5) 

Földünk és környezetünk       1 1 

Művészetek 

 

Ének-zene 

 

Vizuális kultúra 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 2 

Informatika    1 1 1 1 1 

Életvitel és gyakorlati ismeretek 1 1 1 1 1,5 1,5 1 1 

Testnevelés és sport 3 3 3 3 3 3 2 2 

Osztályfőnöki     1 1 1 1 

Kötelező óraszám 20 20 20 22,5 22,5 22,5 25 25 

Habilitáció (15 %) 3 3 3 3 4 4 4 4 

Szabadon felhasználható 2 2 1,5 3,5 2 2   
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2. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

2.1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4. ÉVFOLYAM) 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs, rehabilitációs feladatai 

 Az olvasás elsajátításához szükséges hármas asszociáció megerősítése:  

- vizuális észlelés - jelfelismerés, 

- akusztikus észlelés – hangok differenciálása, 

- a beszédmotoros észlelés fejlesztése. 

 A téri tájékozódás fejlesztése. 

 Grafomotoros készségek fejlesztése. 

 Az olvasott szavak és a köztük lévő grammatikai viszonyok felismertetése. 

 Szavak olvasásának begyakorlása – szóemlékezet, vizuális, akusztikus memória fejlesztése. 

 Szövegösszefüggések megláttatása. 

 A helyesírási szokások megerősítése. 

Célok 

 Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése által az igényes nyelvi kifejezésformák megismertetése, 

használata a mindennapokban. 

 Az önkifejezés, önbizalom, önkontroll kialakítása, 

 A tanuláshoz, az önálló ismeretszerzéshez szükséges alapkészségek, technikák (olvasás, 

szövegértés, szóbeli és írásbeli kifejezőképesség és szövegalkotás / kialakítása, megalapozása, 

fejlesztése. 

 A kommunikációs képesség és igény kialakítása és motiválása különböző lehetőségek 

igénybevételével / drámajátékok, szituációs és helyzetgyakorlatok, médiák, stb.) 

 A társas kapcsolatok, a szocializációs és együttműködési készség gazdagítása az anyanyelv által. 

 Az anyanyelvi kultúra és az alapvető irodalmi tájékozottság megalapozása a nyelvi 

hagyományok, népszokások, népköltészeti és irodalmi alkotások megismerése által. 

 A beszéd és a kognitív funkciók zavarainak orvoslása, a gondolkodási rigiditás kivédése egyénre 

szabott módszerek segítségével. 

Követelmények 

 Legyen képes az igényes nyelvi kifejezésformák alkalmazására a mindennapokban. 

 Alakuljon ki az önkifejezés, az önbizalom és az önkontroll képessége. 

 Sajátítsa el az önálló ismeretszerzéshez, tanuláshoz szükséges nyelvi kifejezőeszközöket, 

technikákat. 

 Ismerje meg és alkalmazza a legalapvetőbb grammatikai és irodalmi ismereteket. 
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 Alakuljon ki benne a kommunikációs igény. 

 Legyen képes társas kapcsolatok kialakítására, megtartására. 

 Gazdagodjon érzelmi- és képzeletvilága, legyen képes a jó és rossz megkülönböztetésére, az 

együttérzésre. 

 Legyen tájékozott a tanult irodalmi műfajokban, ismerje meg és ápolja a nyelvi hagyományokat, 

népszokásokat. 

 Legyen képes a tanult irodalmi műfajok lényegének felfogására, alapvető különbözőségeinek 

észrevételére, a szövegekben megformált értékek befogadására. 

 Ismerkedjen irodalmunk kiemelkedő alakjaival és néhány művükkel. 

 Szerezzen tapasztalatokat a könyv-, szótár-, lexikon- és könyvtárhasználatban. 

 Legyen képes gondolatai szabatos megfogalmazására szóban és írásban. Írása legyen áttekinthető, 

olvasható. 

2.1.1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. ÉVFOLYAM 

Óraszám heti 7 évi 259 

Cél 

 Az értelmes, tiszta beszéd, a beszédmegértési és önkifejező képesség elsajátíttatása., folyamatos 

fejlesztése. 

  A beszédkészség, az olvasási, szövegértési, íráshasználati, nyelvi és kommunikációs képességek 

megalapozása, képességek szerinti kialakítása, folyamatos fejlesztése.  

 A társas érintkezéshez szükséges elemi kommunikációs készségek, képességek kialakítása 

 A metakommunikáció egyszerű, a mindennapokban használatos formuláinak megismertetése, 

alkalmazása. 

 A beszédszervek mozgásának, a helyes hangképzésnek tudatosítása.  

 A magyar nyelv jelrendszerének megismertetése. A homogén gátlás megelőzése, kivédése 

 Az értő olvasás – írás - szövegalkotás alapelemeinek, technikáinak elsajátíttatása képességek 

szerint. 

 Az irodalmi alkotások iránti érdeklődés felkeltése. 

 Nemzeti kultúránk, az adott korosztálynak szóló hagyományainak megismertetése. 

Követelmények 

 Legyen képes a koncentrációra. 

 Tudatosodjon benne a beszédszervek mozgásának, az artikulációnak és a hangok helyes képzésének 

összefüggése. 

 Sajátítsa el az olvasás – írás alapelemeit. 
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 Tudja gondolatait egyszerűen, világosan megfogalmazni, megfelelő hangsúlyozással, hangerővel, 

beszédtempóval előadni. 

 Legyen képes a tanult betűkkel írt szavak, mondatok szótagoló olvasására, az olvasott szöveg 

értelmezésére. 

 Tudja a tanult betűkkel írt, ismert szavakat, másolni, tollbamondással, emlékezetből leírni. 

 Sajátítsa el az anyanyelv és irodalom megismeréséhez szükséges elemi ismereteket képességei 

szerint. 

 Legyen képes a megismert nyelvi ismereteket kommunikációs élethelyzetekben alkalmazni. 

Tartalom 

Kommunikáció és beszéd évi 37 óra 

Nyelvi ismeretek évi 74 óra 

Olvasás, szövegértés, irodalmi ismeretek évi 74 óra 

Írás, íráshasználat évi 74 óra 

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS BESZÉD 

Követelmény 

 Legyen képes a helyes beszédlégzésre, a tiszta hangoztatásra, ejtésre. 

 Tudja gondolatait egyszerűen, érthetően közölni. 

 Figyeljen a kortárs és felnőtt beszélgetőtársra. 

 Kérdések segítségével mondja el a mindennapok élményeit, történéseit. 

 Legyen képes egyszerű kérdések, válaszok megfogalmazására. 

 Aktívan vegyen részt a csoporton belüli beszélgetésekben, mondja el véleményét. 

 Sajátítsa el társas érintkezéshez, a mindennapi élethelyzetekhez szükséges legelemibb 

illemszabályokat, formulákat. 

 Ismerkedjen a mindennapokban használatos egyszerű gesztusok és a testbeszéd jelentésével. 

 Tudja legfontosabb személyi adatait (név, lakcím). 

Tartalom 

 A helyes beszédlégzés elsajátítása játékos légzési – hangadási - kiejtési gyakorlatokkal. 

 Artikulációs gyakorlatok, az ajak- és nyelvmozgás, a hangképző szervek működésének 

megfigyelése, a beszédhangok tiszta ejtése. Hangfelismerési és megkülönböztető gyakorlatok, 

hangutánzások. 

 A beszéd helyes tagolásának gyakorlása beszédkészség- fejlesztő játékokkal. 

 Az akusztikus és vizuális érzékelés, észlelés, differenciálás folyamatos gyakorlása érzékszerv – 

finomító, utánzó, érzékelésfejlesztő játékokkal. 
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 A szókincs gyarapítása, a mindennapokban használatos szavak szinonimáinak megismertetése, a 

passzív szókincs aktivizálása gátlásoldó, fantáziafejlesztő játékok segítségével. 

 A felnőtt és kortárs beszélgetőtársak bizonyos szituációkban alkalmazott kifejezési módjainak, 

gesztusainak, testbeszédének megfigyelése szituációs játékok keretében. 

 Irányított társalgás iskolai és iskolán kívüli témákról a helyes kérdésfeltevés és válaszadás 

gyakorlására. 

 A társas érintkezésben, az iskolai és iskolán kívüli életben használt leggyakoribb beszéd- és 

mozgásformulák gyakorlása, elsajátítása helyzetgyakorlatok, ismerkedő – kapcsolatteremtő, 

kapcsolatmélyítő, együttműködési képességet fejlesztő, önfegyelem erősítő, metakommuni-kációs 

és mímes - improvizációs játékok segítségével. 

 A személyi adatok megtanulása memóriafejlesztő játékokkal. 

Értékelés:  

Jó 

 Beszéde tiszta, érthető. 

 Tő- és egyszerű bővített mondatokban fogalmaz. 

 Ismeri a társas érintkezés korának megfelelő konvencionális fordulatait. 

 Tudja személyi adatait. 

Átlagos 

 Beszéde érthető. 

 Tőmondatokban segítséggel fogalmaz. 

 A társas érintkezés konvencionális fordulataiban bizonytalan. 

Gyenge 

 A beszédhangokat nem ejti tisztán, gondolatait segítséggel fogalmazza meg. 

 A társas érintkezés szabályait nem ismeri vagy nem tartja be. 

NYELVI ISMERETEK  

Követelmény 

 Legyen képes a hangok tiszta képzésére, értse a hang és a betű kapcsolatát. 

 Ismerje fel a szavakban a beszédhangokat és azok betűjelét. 

 Vegye észre a magán- és mássalhangzók képzése, kiejtése közötti különbségeket. 

 Figyelje meg a zöngésséget. 

 Legyen képes a megismert magán- és mássalhangzók időtartamának írásbeli jelölésére, helyes 

kiejtésére. 

 Tudja a szavakat szótagolni, a szótagszámot tapssal jelezni. 
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 Legyen képes a mondatkezdés és a nevek kezdőbetűinek a helyesírás szabályai szerinti jelölésére. 

 Ismerje, és némi segítséggel alkalmazza a tanult mondatvégi írásjeleket. 

 Ismeret- és élményköréből egyre bővülő körben nevezzen meg tárgyakat, cselekvéseket, 

tulajdonságokat adott kérdések segítségével. 

 Legyen képes a hang, a betű, a szótag, a szó és a mondat megkülönböztetésére. 

 Ismerkedjen a szótő és a toldalék jelentésével, a toldalékos szavak helyesírásával. 

 Legyen képes a szókincséhez tartozó szavakban a szóvégi magánhangzók jelölésére.  

Tartalom 

 Hangképzések, játékos artikulációs gyakorlatok a tiszta kiejtés gyakorlására. 

 Játékos gyakorlatok a magán- és mássalhangzók képzése és kiejtése közötti különbségek és a 

zöngésség megfigyeltetésére. 

 A hang és a betű kapcsolata. 

 Betűk, hangok válogatása, rendezése, csoportosítása adott szempontok szerint (pl. időtartam, 

zöngésség, stb.). 

 A beszédhangok, és azok betűjeleinek felismertetése szavakban. 

 A magán- és mássalhangzók időtartamának érzékeltetése hangoztatással, jelölése írásban 

 Szótagoló, szótagszám-jelölő gyakorlatok 

 Gyakorlatok a hang, a betű, a szótag, a szó és a mondat lényegbeli megkülönböztetésére. 

 A mondatkezdés és a nevek kezdőbetűinek jelölése ( a már megismert nagybetűkkel, illetve 

színezéssel - minden alkalommal tudatosítva, hogy nagy betűvel fogjuk írni, ha már megtanultuk 

azokat). 

 A kérdés, a közlés és a felszólítás mondatvégi írásjeleinek alkalmazása némi segítséggel. 

 Szógyűjtések kérdések segítségével: ki? mi? mit csinál? mi történik? milyen? 

 A szótő és a toldalék. Toldalékos szavak gyűjtése kérdések segítségével. Helyesírásuk 

megfigyeltetése. 

 A szóvégi ó,ő,ú,ű helyesírásának gyakorlása. 

Értékelés: 

Kiváló 

 Tisztán artikulál, érti a hang és betű kapcsolatát, felismeri azokat szavakban. 

 Érti és pontosan alkalmazz a tanult nyelvismereti és helyesírási szabályokat. 

Jó 

 Hangképzése jó, a hang és betű kapcsolatát érti, szavakban felismeri azokat. 

 A tanult nyelvismereti és helyesírási szabályok alkalmazásánál néha felületes, bizonytalan. 

Átlagos 
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 Artikulációja pontatlan, korrekciót igényel. 

 A tanult nyelvismereti és helyesírási szabályok alkalmazásában bizonytalan, több – kevesebb 

segítséget igényel. 

Gyenge 

 Artikulációja nehézkes, pontatlan, logopédiai kezelést igényel. 

 A tanult nyelvismereti és helyesírási ismeretek csak segítséggel alkalmazza 

OLVASÁS, SZÖVEGÉRTÉS, IRODALMI ISMERETEK 

Követelmény 

 Ismerje fel és differenciálja a tanult betűket. 

 Legyen képes a tanult betűkkel alkotott szavak, rövid szövegek hangos és néma értő olvasására. 

 Tudja a szövegértést jelöléssel, rajzzal, magyarázattal vagy/és cselekvéssel bizonyítani. 

 Tudjon rövid, ismert szöveget betűkihagyás, betűcsere nélkül hangosan olvasni. 

 Az olvasás során képezze helyesen a hangokat, jelezze hangsúllyal és szünettel a mondat végét 

 Ismerkedjen a korosztályához szóló gyermekkönyvekkel, tudjon 1 – 2-t megnevezni. 

 Ismerjen 5 – 8 mondókát, verset, kiszámolót. Kapcsolódjon be ezek közös mondogatásába. 

 Aktívan vegyen részt drámajátékokban, rövid mesék, versek dramatizálásában, bábozásban 

Tartalom 

 Az olvasás iránti érdeklődés felkeltése, osztálykönyvtár kialakítása. 

 Iránygyakorlatok térben és síkban. 

 Játékos légző, artikulációs, hangképző és hangutánzó gyakorlatok, a hangképző szervek 

működésének, állásának megfigyelése. 

 Mondatok alkotása képek segítségével, képolvasás. 

 Hanganalízis. 

 Hangokból szótagok, szavak alkotása. Szintézis. 

 Az olvasás jelrendszeréből bizonyos kisbetűs írásjegyek és írásjelek megismertetése: valamennyi 

magánhangzó; a következő mássalhangzók: s, t, m, v, l, p, c, k, f, h, z, d, j, n, sz, g, r, b, gy ; 

valamint a ., a ? , a ! és a ,. 

 A megismert betűk keresése, gyűjtése felismerése különböző szövegkörnyezetben. 

 Betűkapcsolatok, szótagok olvasása, kiegészítése értelmes szóvá, mondatba foglalása. 

 Gyakorlatok az értő olvasás elsajátítására: szavak, rövid mondatok, szövegek hangos és néma 

szótagoló  olvasása a mondatvégi írásjelnek megfelelő hangsúlyozással. 

 A megértés bizonyítása jelöléssel, cselekvéssel, egyeztetéssel, kiegészítéssel, válaszadással, 

rajzzal. 
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 Szavakban betűcserék, a jelentésváltozás megfigyelése. 

 Csoportosítások, feladatmegoldások képek és kérdések segítségével, szótag- és mondatkártyákkal 

a megértés bizonyításával, a megfelelő mondatvégi írásjel alkalmazásával. 

 Ismerkedés rövid meséket, verseket tartalmazó könyvekkel, leporellókkal. 

 Népi mondókák, találós kérdések, népdalok, népi játékok, népmesék, gyermekversek, 

versrészletek, köszöntők megismerése, tanulása. 

 A tanultmondókák, versikék ritmizálása, közös és egyéni mondogatása. 

 Bekapcsolódás a megismert mesék, versek dramatizálásába, előadásába. 

 Improvizálás, bábozás, drámajátékok. 

 A tanév ünnepköreihez kapcsolódó népi játékok, versek, népdalok, köszöntők tanulása. 

Értékelés 

Kiváló 

 A hangokat tisztán képzi. 

 A tanult betűket felismeri, differenciálja. 

 A szavakat, mondatokat hibátlanul olvassa 

 Az olvasottakat megérti, azt önálló feladatmegoldásokkal bizonyítja. 

Jó 

 A hangképzésnél kisebb hibák előfordulnak 

 Kevés hibával olvas, kis segítséggel javít. 

 Az olvasott szöveg megértésében néha bizonytalan. 

 A feladatmegoldásoknál felmerülő bizonytalanságokat kis segítséggel korrigálja 

Átlagos 

 Hangképzési hibák előfordulnak. 

 Sok hibával olvas. 

 Az olvasottakat néha hibásan értelmezi. 

 Feladatmegoldásokhoz általában segítséget igényel. 

Gyenge 

 A tanult betűket gyakran téveszti 

 Sok hibával, segítséggel olvas. 

 Az olvasottakat gyakran hibásan értelmezi. 

 Feladatmegoldásokhoz segítséget igényel. 

ÍRÁS, ÍRÁSHASZNÁLAT 

Követelmény 
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 Sajátítsa el a betűírás és betűkapcsolás technikáját. 

 Biztosan tájékozódjon a vonalrendszerben. 

 Tanári segítséggel gazdaságosan helyezze el írásmunkáit, azok legyenek olvashatóak, 

áttekinthetőek. 

 Tudja a tanult írásjeleket, betűket, a kiejtéssel megegyező helyesírású rövid szavakat, mondatokat 

önállóan, emlékezetből, másolással és tollbamondással is leírni. 

Tartalom 

A betűk írása az olvasáshoz viszonyítva késleltetetten történik, a betű-összeolvasás után. Ekkor már 

párhuzamosan történik az új betűk olvasása, írása, az előzőleg olvasottak írását visszamenőleg 

tanítjuk. 

 Betűelemek vázolása, lendületes írása széles vonalközben ráírással, majd ugyanazon soron belül 

önálló írással.  

 Két majd több íráselem összekapcsolása lendületesen, ceruzafelemelés nélkül 

 A füzethasználat megismerése. Íráselemek vonalközbe helyezése.  

 A tanult betűk írása vonalközbe, majd még ugyanazon órán a füzet vonalrendszerébe tollbamondással 

is. 

 Betűkapcsolás széles vonalközben átírással, majd mellé önállóan, ugyanazon órán vonalrendszerben 

is. 

 A tanult betűkkel betűkapcsolatok, szótagok, szavak, rövid mondatok másolása, írása emlékezetből, 

tollbamondással és önállóan, a tanult helyesírási szabályok előzetes megbeszélés alapján történő 

alkalmazásával.              

 Másolás írott szövegről.  

 Rövid mondatok önálló kiegészítése képek segítségével.  

 Kérdésekre rövid válasz megfogalmazása, leírása.  

 Az ékezetek jelentésmódosító szerepének észrevétele, játékos gyakorlása. 
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Értékelés: 

Kiváló 

 Vonalvezetése lendületes, betűkapcsolása jó. 

 Pontosan másol. 

 A tanult helyesírási szabályokat megfelelően alkalmazza. 

 Mondatait, kérdésekre adott válaszait önállóan, hibátlanul fogalmazza és írja. 

Jó 

 Írásmunkái áttekinthetők. 

 Kevés hibával, kis segítséggel dolgozik. 

Átlagos 

 Bizonyos feladatmegoldásokhoz segítséget igényel. 

 Írásmunkái néha igénytelenek. 

Gyenge 

 Feladatai megoldásához segítséget igényel. 

 Írásmunkái rendetlenek, pontatlanok 

2.1.2. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (2. ÉVFOLYAM) 

Óraszám heti 7 évi 259 

Cél: 

 A kommunikációs képességek, készségek, a helyes köznyelvi beszéd és a szóbeli kifejezőkészség 

kialakítása, folyamatos fejlesztése  

 A kommunikációs kultúra alapjainak, társas érintkezés alapvető nyelvi fordulatainak elsajátíttatása, 

folyamatos fejlesztése. 

 A beszédszervek mozgásának tudatosítása, az érthető, tagolt, helyes beszéd kialakítása.  

 Valamennyi kis- és nagybetű megismertetése, a homogén gátlás elkerülése. 

 A folyékony, értő, ütemes olvasás kialakítása. 

 Az önálló, a tanult helyesírási szabályoknak megfelelő, olvasható, áttekinthető írás elsajátíttatása. 

 A mintával összehasonlító javítás alkalmazása 

 Az érdeklődés felkeltése nemzeti kultúránk korcsoportjának szóló hagyományai, gyermekirodalmunk 

jeles képviselőinek művei iránt. 

 Az értő olvasás - íráshoz való képességek kialakítása, fejlesztése. 

 A tanult nyelvi, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok alkalmazás. 

Követelmény 

 Legyen képes gondolatai egyszerű, világos, érthető megfogalmazására. 
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 Folyamatosan fejlődjön kommunikációs készsége, aktívan vegyen részt beszélgetésekben, egyszerű 

üzenetek átadásában. 

 Ismerje, és tudja elmondani személyi adatait.  

 Tudatosodjon benne az aktív szókincséhez tartozó szavak kiejtésének artikulációs mozgássora.  

 Tudja olvasni és írni a magyar ábécé valamennyi betűjét.  

 Azonosítsa a betűt hanggal, a leírt szóképet jelentéssel, rövid mondatot egy gondolattal.  

 Tudjon felkészülés után egyenletes tempóban, szótagolva olvasni. 

 Legyen képes segítséggel a szövegértést bizonyító feladatok megoldására, kérdések segítségével a 

mondatok tartalmi bővítésére.  

 Tudja megkülönböztetni a magyar nyelv egységeit. 

 Legyen képes a szavak, egyszerű mondatok olvasható, áttekinthető, ceruzával és tintával történő 

írására másolással, tollbamondással, önállóan; az ismert szavak elválasztására; a tanult helyesírási és 

nyelvtani szabályok alkalmazására.  

 Ismerkedjen az értelmi képességeinek megfelelő magyar irodalmi és népköltészeti alkotásokkal.  

 Aktívan vegyen részt különböző ünnepekhez kapcsolódó műsorokban, versmondásban, 

dramatizálásban, bábjátékban.  

 Ismerjen 8-10 verset, mondókát, legyen képes 3-4 elmondására önállóan. 

Tartalom 

Kommunikáció és beszéd évi 37 óra 

Nyelvi ismeretek évi 74 óra 

Olvasás, szövegértés, irodalmi ismeretek évi 74 óra 

Írás, íráshasználat évi 74 óra 

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS BESZÉD 

Követelmény 

 Legyen képes a helyes hangképzésre, beszédlégzésre., artikulációra. 

 Tudjon megfelelő tempóban, hangerővel, hangsúllyal beszélni a szituációnak megfelelően.  

 Legyen képes mondanivalóját a beszédhelyzetnek megfelelő gesztusokkal, hanglejtéssel, 

szóhasználattal kifejezni. 

 Élményei elmondásakor ügyeljen az időrendre, használja a megismert új szavakat, kifejezéseket, 

gesztusokat. 

 Tudja megfogalmazni kérdéseit, válaszait, a beszélgetésben működjön együtt társaival. 

 Képességei szerint alkalmazza a mindennapi érintkezés megismert nyelvi fordulatait. 

Tartalom 
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 A helyes beszédlégzést, tiszta artikulációt elősegítő beszédtechnikai gyakorlatok. 

 Látási és hallási figyelem, emlékezet fejlesztése játékos gyakorlatokkal. 

 Játékos tájékozódási gyakorlatok a megfelelő nyelvi kifejezések alkalmazásával (tér, sík, test, idő, - 

irányok, arányok megfigyelése).   

 A természetes beszédhelyzetekhez, vers - és prózamondáshoz alkalmazkodó hangerő, hanglejtés, 

beszédtempó, beszédritmus, hangsúly megfigyeltetése, alakítása, gyakorlása.  

 Irányított társalgás iskolai és iskolán kívüli témákról, bekapcsolódás a beszélgetésekbe.  

 A mindennapi érintkezéshez, az adott helyzethez alkalmazkodó kommunikációs formulák, nyelvi 

fordulatok megismerése, gyakorlása játékos szituációs gyakorlatokkal.  

 Kérdésekre válaszadás, önálló kérdésfeltevés, felszólítás alkalmazása, üzenetek átadása. 

 A mondatok tartalmi bővítése, pontosítása kérdések segítségével. 

 Mondat- és szövegalkotás képekről, eseményekről, élményekről az időrend betartásával, a megismert 

új szavak, szinonimák alkalmazásával. 

Értékelés 

Jó 

 Beszéde tiszta, érthető, a beszédhelyzetnek megfelelő. 

 Szókincse jó. Mondanivalóját önállóan, érthetően fogalmazza meg. 

 Ismeri a társas érintkezés korának megfelelő konvencionális fordulatait. 

Átlagos 

 Beszéde érthető, mondanivalója megfogalmazásához néha segítséget igényel 

 A társas érintkezés egyes fordulataiban néha bizonytalan 

Gyenge 

 Beszéde, szóbeli kifejezőkészsége korrekcióra szorul. 

 Mondanivalóját gyakran segítséggel fogalmazza meg. 

 A társas érintkezés szabályait nem ismeri, vagy nem alkalmazza 

NYELVI ISMERETEK, HELYESÍRÁS 

Követelmény 

 Tudja differenciálni a nyelvi egységeket. 

 Ismerje a magyar ábécé betűit. 

 Legyen képes a magán- és mássalhangzók differenciálására. 

 Ismerje fel a hangok időtartamát, tudja azokat jelölni. 

 Legyen jártas a szótagolásban, a szavak elválasztásában. 

 Tudja a mondatok és nevek kezdőbetűinek helyesírását. 
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 Legyen képes a szókincséhez tartozó egyszerűbb szavakban a „j” kétféle jelölésére. 

 Alkalmazza a gyakorolt helyesírási szabályokat.  

Tartalom 

 Játékos betű- és hangfelismerési gyakorlatok. 

 A hangok és betűk időtartamának jelölése. 

 A nyelvi egységek differenciálása (hang, betű, szótag, szó, mondat, szöveg). 

 Az ábécé hangzóinak, betűinek csoportosítása, válogatása, adott szempontok szerint (zöngésség, 

kiejtés, időtartam, stb.). 

 A szavak hangokra bontása, szótagolása, elválasztása. 

 Adott betűkből szóalkotások, hiányos szavak kiegészítése, hiányzó betűk pótlása. 

 Mondatok és nevek helyesírásának gyakorlása. 

 A mondatvégi írásjelek kiválasztása tanári segítséggel. 

 A „j” és „ly” írása a tanult szavakban, gyakorlásuk.  

 Adott kérdésekre válaszoló szavak, ellentétes jelentésű szavak, szinonimák gyűjtése. 

 Szógyűjtések az ékezetek jelentésmódosító szerepének megfigyeltetésére. 

 Szavak írásának gyakorlása a tanult helyesírási szabályoknak megfelelően (toldalékos szavak, 

szóvégi ó, ő, ú, ű,). 

Értékelés 

Kiváló 

 Pontosan ismeri a magyar ábécé betűit, a magán- és mássalhangzókat, a tanult nyelvi egységeket. 

 A tanult nyelvismereti és helyesírási ismereteket hibátlanul alkalmazza. 

Jó 

 Ismeri a magyar ábécé betűit, a magán- és mássalhangzókat, a tanult nyelvi egységeket. 

 A tanult nyelvismereti és helyesírási ismereteket megfelelően alkalmazza. 

 A „j” kétféle jelölésénél néha bizonytalan. 

Átlagos  

 Ismeri a magyar ábécé betűit, a magán- és mássalhangzókat. 

 A tanult nyelvismereti és helyesírási ismereteket felületesen alkalmazza, néha segítséget igényel. 

 A hangok időtartamának és a „j” kétféle jelölésében bizonytalan. 

Gyenge  

 A magyar ábécé betűit felismeri. 

 A tanult nyelvismereti és helyesírási ismereteket csak segítséggel alkalmazza. 

 A szavak elválasztásában is bizonytalan. 

OLVASÁS, SZÖVEGÉRTÉS, IRODALMI ISMERETEK 



Cecei Általános Iskola  Pedagógiai Program IV. rész 

 

Követelmény 

 Sajátítsa el az olvasás jelrendszerét, technikáját. 

 Legyen képes nyomtatott és írott szavak és szövegek hangos és néma, szótagoló majd szóképes, 

ütemes olvasására betűcsere és betűkihagyás nélkül.  

 Legyen képes az olvasottak megértését bizonyító változatos feladatok segítséggel/előkészítéssel 

történő megoldására.  

 Olvasás közben képezze helyesen a hangokat, jelezze szünettel a mondatok végét.  

 Vegye észre a mondatvégi írásjel és a mondathangsúly közti összefüggést, gyakorolja a jeleknek 

megfelelő hangsúlyozást.  

 Sajátítsa el az önálló tanulás elemi technikáit. 

 Ismerjen meg 8-10 mondókát, verset, legyen képes 3-4 önálló elmondására. 

 Ismerkedjen nyelvtörőkkel, szólásokkal, közmondásokkal. 

 Vegyen részt mondókák, versek ritmizálásában, verses, drámajátékokban, mesék, versek 

dramatizálásában, bábozásban. 

 Ismerjen meg és tudjon megnevezni 1 - 2 könyvet.  

 Figyelje meg és tudja  egy-egy költő, író nevét. 

 Nevezze meg az olvasott mesék szereplőit. 

Tartalom 

 Könyvespolc berendezése. Az olvasás iránti érdeklődés felkeltése.  

 Játékos artikulációs, hangképző és hangutánzó gyakorlatok. 

 Szavak hangokra bontása, helyes ejtés, hangok időtartama.  

 Valamennyi kis - és nagybetű megtanulása.  

 Betűk felismerése, hangoztatása differenciálása, adott szempontok alapján történő rendezésük, 

válogatásuk, csoportosításuk. 

 Betűkből szavak alkotása, hiányzó betűk pótlása. 

 Szótag -, szó-, és mondat-kiegészítések, bővítések kérdések segítségével. 

 Önálló szó- és mondatalkotások megadott szempontok szerint. Szókincsbővítés.  

 Képeken látható eseményekhez mondatkártyák illesztése, időrendi sorrendbe helyezése segítséggel.  

 Mondatok összekevert szavainak rendezése.  

 Szavak csoportosítása kérdések segítségével. 

 Hangos olvasás gyakorlása (pl. párbeszéd olvasása, válogató olvasás technikai, grammatikai 

szempont szerint változatos formában). 

 Az írásjeleknek megfelelő mondathangsúly gyakorlása.  

 A kis és nagy abc sorrendjének megfigyelése, olvasása, a betűtanítás befejezése után.  
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 Némán olvasott szöveg megértésének bizonyítása irányított feladatokkal (jelölés, kiegészítés, 

kérdésekre felelet, tartalom megbeszélése).  

 Az olvasott, tanult ismeretekről irányított kérdésekkel történő beszámolás, kerek, egész mondatokkal. 

Lényegkiemelés, pontosítás.  

 Gyakorlatok jelek, piktogramok felismerésére, értelmezésére, rajzos utasítások értelmezésére – 

ritmikus sorok rajzolása, ábra, alak előállítása pontok összekötésével. 

 Egy-egy címszó megkeresése segítséggel, elolvasása az Ablak - Zsiráf lexikonból. 

 Versek, mondókák ritmizálása, nyelvtörők gyakorlása. 

 Népi mondókák, találós kérdések, szólások, közmondások, népi játékok, népmesék megismerése, 

olvasása.  

 Gyermekversek, köszöntők megismerése. 

 Ismerkedés rövid meséket tartalmazó könyvekkel.  3-4  mondóka, vers megtanulása, előadása.  

 A megismert versek, mesék dramatizálása, improvizálás, bábozás. A közösen olvasott mesékről 

rajzos emlékeztető, leporelló készítése.  

 Drámajátékok megismerése, eljátszása. 

 A tanév ünnepköreihez kapcsolódó játékok, köszöntő szövegek, jelenetek tanulása, dramatizálása.  

Értékelés: 

Kiváló 

 Szavakat, mondatokat szóképesen, hibátlanul olvas, az olvasottakat megérti. 

 A mondatvégi írásjeleknek megfelelően hangsúlyoz. 

 A feladatmegoldásokat önállóan, pontosan végzi. 

Jó  

 Kevés hibával szóképekben olvas, az olvasottakat megérti. 

 Feladatait kis segítséggel önállóan oldja meg. 

Átlagos 

 Ismeretlen szavakat szótagolva, egyéb szöveget szóképesen kevés hibával olvas. 

 Az olvasottakat néha hibásan értelmezi. 

 A feladatmegoldásokhoz alkalmanként segítséget igényel. 

Gyenge 

 Szótagolva, lassan, hibásan olvas. 

 Az olvasottakat gyakran nem megfelelően értelmezi. 

 Feladatmegoldásokhoz segítséget igényel. 

ÍRÁS, ÍRÁSHASZNÁLAT 
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Követelmény 

 Ismerje meg valamennyi kis- és nagybetű írásának és kapcsolásának technikáját. 

 Biztosan tájékozódjon a vonalrendszerben. 

 Legyen képes szavakat, rövid mondatokat - előkészítés után – másolni írottról, majd - 

valamennyi betű megtanulása után – nyomtatottról is. 

 Legyen képes előkészítés után a kiejtéssel megegyező helyesírású szavakat, rövid mondatokat 

emlékezetből és tollbamondással leírni.  

 Legyen képes írásmunkáját a mintával összehasonítva kis segítséggel javítani. 

 Finommotorikus fejlettségének megfelelően differenciáltan sajátítsa el a tintával írás 

technikáját.  

 Írásmunkáját tudja gazdaságosan elhelyezni a tanár segítségével.  

 Munkái áttekinthetőek, olvashatóak, rendezettek legyenek.  

Tartalom 

 Valamennyi kis- és nagybetű írása, kapcsolása, a vonalrendszerben való biztos tájékozódás.  

 Másolás írottról.  

 Valamennyi betű megtanulása után másolás nyomtatottról, de kerüljük az öncélú másoltatást! 

 Látási – hallási előkészítéssel szavak, rövid mondatok tollbamondása. 

 Ismert szavak írása emlékezetből.  

 Hiányos mondatok önálló kiegészítése.  

 Képről 1 - 2 rövid mondat megfogalmazása, leírása.  

 Üzenet, üdvözlet írása. .  

 Javítás mintával összehasonlítva, segítséggel.  

 A tollhasználat bevezetése differenciáltan a gyermekek finommotorikus fejlettségének megfelelően. 

Értékelés 

Kiváló 

 Vonalvezetése lendületes, betűkapcsolása pontos, írása áttekinthető, tiszta. 

 Másolással, tollbamondással és emlékezetből is pontosan ír. 

 Feladatait önállóan oldja meg, és a mintával összehasonlítva pontosan javítja. 

Jó 

 Írásmunkái áttekinthetők, kevés hibával, kis segítséggel dolgozik. 

 Másolása, javítása alkalmanként felületes. 

Átlagos 

 Bizonyos feladatmegoldásokhoz segítséget igényel, írásmunkái néha igénytelenek. 

 Másolása felületes, emlékezetből és tollbamondással pontatlanul ír. 
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Gyenge 

 Feladatai megoldásához segítséget igényel. 

 Írásmunkái rendetlenek, pontatlanok, hanyagok 

2.1.3. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (3. ÉVFOLYAM) 

Óraszám heti 7 évi 259 

Cél 

 Az értő, néma olvasás, a kifejező hangsúlyos olvasás folyamatos fejlesztése. 

 Az élő és írott szöveg megértése, az önkifejezés, a beszédkészség folyamatos fejlesztése. 

 A gondolkodási képességek fejlesztése. 

 Az önálló tanulás, az elemi ismeretszerzés, véleményformálás, ítéletalkotás képességének folyamatos 

alakítása. 

 Az egyéni, esztétikus írásmód, egyenletes írástempó kialakítása. 

 Az olvasás iránti érzelmi és gondolati érdeklődés felkeltése. 

Követelmény 

 Legyen képes a beszédhelyzetnek megfelelő szóhasználatra, gesztusokra, az udvariassági szabályok 

betartására.  

 Legyen képes a szóbeli és írásbeli szövegalkotásra képességei szerint.  

 Tudja kérdéseit, válaszait, mondanivalóját közérthetően megfogalmazni. 

 Legyen képes a szóképes, kifejező, értő olvasásra.  

 Ismerje fel a mondatokat és a szavak jelentését meghatározás nélkül.  

 Csoportosítsa a szavakat kérdések szerint.  

 Ismerje a hangot, a betűt, a szótagot, különböztesse meg a magán - és mássalhangzókat.  

 Helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat.  

 Írjon önállóan, tollbamondással, másolással. Írásmunkái áttekinthetőek, arányos elhelyezésűek 

legyenek.  

 Tapasztalja meg a különböző kifejezésmódokat személyes élmény révén: versmondás, 

történetmesélés, dramatizálás, improvizálás, éneklés.  

 Vegyen részt különböző ünnepélyeken, osztályműsorokban versmondással, bábozással, történetek 

eljátszásával.  

 Ismerjen, és tudjon megnevezni néhány könyvet, gyermekírót, használja a gyermeklexikont. 

Tartalom 

Kommunikáció és beszéd évi 37 óra 

Nyelvi ismeretek évi 74 óra 
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Olvasás, szövegértés, irodalmi ismeretek évi 74 óra 

Írás, íráshasználat évi 74 óra 

KOMMUNIKÁCIÓ, BESZÉD 

Követelmény 

 Legyen képes a helyes hangképzésre, beszédlégzésre. 

 Tudja ejteni a nehéz mássalhangzó - kapcsolatokat. 

 Válassza meg a beszédhelyzetnek megfelelő hangerőt, tempót, hangsúlyt. 

 Legyen képes mindennapi élményeit, megfigyeléseit tömören elmondani az egyéni 

kifejezőkészség szintje szerint. 

 Gyarapítsa szókincsét az újonnan megismert, olvasott, vagy hallott szavakkal, kifejezésekkel. 

 Vegyen részt a tanulócsoportban folyó beszélgetésekben, adja elő saját álláspontját, hallgassa meg 

mások véleményét. 

 Figyeljen a másik ember beszédének értelmi, érzelmi tartalmára. 

 Tudjon eseményről, képsorról 3-4 összefüggő mondatot mondani. 

 Ismerje meg és használja a mindennapi életben használatos jeleket, testbeszédet, gesztusokat, a 

társas érintkezés alapvető nyelvi formuláit. 

Tartalom 

 A helyes beszédlégzés, hangképzés, beszédritmus folyamatos fejlesztése beszédtechnikai 

gyakorlatokkal, mondókák, nyelvtörők segítségével. 

 Szituációs helyzetgyakorlatok, megfelelő hangerő, tempó, hangsúly megválasztása.  

 Szókincs gyarapítása, aktivizálása, bővítése beszédkészség- és fantáziafejlesztő játékokkal. 

 Elemi nyelvi magatartási formulák körének bővítése, differenciálása, gyakorlása kapcsolatteremtő–

mélyítő, együttműködési képességet fejlesztő, metakommunikációs és mímes-improvizációs játékokkal 

(megszólítás, kérés, köszöntés, jókívánság, segítség felajánlása, megköszönése, elhárítása.). 

 Köznapi beszédhelyzetek megoldása, tematikus társalgás (kérdezés, válaszadás, párbeszéd, 

véleménynyilvánítás). 

 Eseményekről, képsorozatról összefüggő, tartalmilag pontos mondatok alkotása 3 - 4 mondat 

terjedelemig. Befejezetlen képsorok, történetek folytatása. 

 Törekvés a gyűjtött színes, találó kifejezések alkalmazására. 

 Egyéni élménybeszámolók mondatsorokba rendezése, lényegkiemelés, szükség esetén segítő 

kérdésekkel. 

Értékelés 

Jó 
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 Beszéde tiszta, érthető, a beszédhelyzetnek megfelelő, szókincse jó. 

 Mondanivalóját önállóan, érthetően fogalmazza meg. 

 Ismeri a társas érintkezés korának megfelelő konvencionális fordulatait. 

Átlagos 

 Beszéde érthető, mondanivalója megfogalmazásához néha segítséget igényel 

 A társas érintkezés egyes fordulataiban néha bizonytalan. 

Gyenge 

 Beszéde, szóbeli kifejezőkészsége korrekcióra szorul. 

 Mondanivalóját gyakran segítséggel fogalmazza meg. 

 A társas érintkezés szabályait nem ismeri, vagy nem alkalmazza. 

NYELVI ISMERETEK 

Követelmény 

 Ismerje a magyar ábécét. 

 Tudjon néhány szót betűrendbe állítani. 

 Ismerje a hangok kiejtés szerinti csoportosítását. 

 Legyen jártas a szavak szótagolásában, elválasztásában, a mondat szavakra tagolásában. 

 Ismerje fel a mondatfajtákat a beszélő szándéka szerint. 

 Készségszinten ismerje a mondatok és tulajdonnevek helyesírását. 

 Ismerje a szókincséhez tartozó szavakban a magán- és mássalhangzók időtartamának jelölését. 

 Legyen képes begyakorolt szókészletben a „j” és az „ly” jelölésére. 

Tartalom 

 Hangok csoportosítása a kiejtés, és az ejtés időtartama szerint. 

 Szavak betűrendbe sorolása. 

 Az elválasztás és a szótagolás gyakorlása, csoportosítások szótagszám szerint, hiányos szavak 

kiegészítése. 

 Szótagolás, elválasztás: szótő és toldalék, hosszú mássalhangzó a szótaghatáron. 

 Szavak gyűjtése, csoportosítása jelentésük szerint kérdések segítségével. 

 Szavakhoz toldalékok illesztése kérdések segítségével, helyesírásuk. 

 Szógyűjtési gyakorlatok: szinonimák, ellentétes jelentésű szavak. 

 Mondatok tagolása szavakra, hiányos mondatok kiegészítése. 

 A mondatfajták, a beszélő szándéka szerinti felismerése, megfigyelése, gyűjtése. 

 A mondatok helyesírásának gyakorlása (mondatkezdő nagybetű, mondatvégi írásjel, szavak a 

mondatban). 
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 A tanult helyesírási szabályok gyakorlása változatos feladatokon, alkalmazásuk (tulajdonnevek írása, 

magán-és mássalhangzók időtartamának jelölése, „j” és „ly”). 

Értékelés 

Kiváló 

 A tanult nyelvismereti és helyesírási szabályokat tudja, pontosan alkalmazza. 

Jó 

 A tanult nyelvismereti és helyesírási szabályokat ismeri, megfelelően alkalmazza.  

Átlagos 

 A tanult nyelvismereti és helyesírási szabályokat felületesen ismeri, gyakran pontatlanul alkalmazza. 

Gyenge 

 A tanult nyelvismereti és helyesírási szabályokat sok hibával, segítséggel alkalmazza. 

OLVASÁS, SZÖVEGÉRTÉS, IRODALMI ISMERETEK 

Követelmény 

 Legyen képes a megfelelő tempójú, hangos és néma, szóképes olvasásra, az írásjelek 

figyelembevételével. 

 Tudjon néhány mondatnyi szöveget némán, értőn elolvasni, a megértést ellenőrző feladatokat 

megoldani, kérdéseket megválaszolni szóban vagy / és írásban.  

 Legyen képes az olvasottak tartalmának rövid elmondására, véleményének megfogalmazására. 

 Legyen képes a szereplők tetteinek, szándékainak, kapcsolatainak felismerésére, próbáljon állást 

foglalni. 

 Alkalmazza a tanult olvasástechnikai ismereteket. 

 Érzékeltesse helyesen a hangok időtartamát, helyes hanglejtéssel a beszélő szándékát a kijelentő 

és kérdő mondat esetében.  

 Ismerjen meg 8 -12 népköltést, verset, legyen képes néhány (5-6) önálló elmondására. 

 Ismerkedjen a népköltészeti alkotásokkal, ismerje meg azok jellemzőit, vegyen részt azok 

előadásában.  

 Ismerkedjen más népek népköltészeti alkotásaival. 

 Mutasson jártasságot tanult írók, költők nevének és műveik címének felismerésében.  

 Használja a tartalomjegyzéket és a gyermeklexikonokat. 

Tartalom 

 Az olvasástechnikát fejlesztő gyakorlatok (szóolvasó gyakorlatok, szócsaládok, szópiramisok). 

 Egy-egy szakasz folyamatos olvasása a levegővétel, a hangsúly és tempó helyes alkalmazásával.  

 Az írásjeleknek megfelelő hangsúlyozás, hanglejtés gyakorlása. 
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 Szerepek szerinti, párbeszédes és válogató olvasás gyakorlása. 

 Néma olvasás a megértés különböző feladatokon történő bizonyításával, tartalomelmondás. 

 A hangos szóképes olvasás közben, eddig ismeretlen szavak kiemelése, magyarázata.  

 Az olvasott irodalmi alkotások megkülönböztetése műfaji jellemzőik alapján ( vers, próza).  

 Az olvasmányok szereplőinek, színhelyeinek, megnevezése, a cselekmény, és az olvasottak által 

keltett érzelmek, élmények elmondása. Az olvasmányok dramatizálása. Memoriterek. 

 A vers jellemzőinek megfigyelése, felismerése (versszak, ritmus, rím). Versek ritmizálása, a ritmus 

érzékeltetése. 

 Népköltészeti alkotások olvasása - keletkezésük, jellemzőik.  

 Hagyományőrzés: népi mondókák, gyermekjátékok, népszokások olvasása, tanulása, eljátszása. 

 Ünnepi műsorokhoz kapcsolódó versek, jelenetek tanulása, a kifejezésmódok megtapasztalása 

személyes élmények révén. 

 Információkereső technikák gyakorlása. A tartalomjegyzék és gyermeklexikon használata segítséggel. 

 Ismerkedés más népek népköltészetével, hagyományaival. 

Értékelés 

Kiváló 

 Az írásjelek figyelembevételével hibátlanul olvas, az olvasottakat megérti. 

 A néma olvasást követően a feladatokat önállóan, hibátlanul oldja meg. 

Jó 

 Kevés hibával, értőn olvas, hangsúlyozása nem mindig megfelelő. 

 Feladatait kevés hibával, önállóan oldja meg. 

 Élményei, véleménye megfogalmazásához néha kis segítséget igényel. 

Átlagos 

 Hibásan, nem megfelelő hangsúlyozással olvas. 

 Az olvasottakat néha hibásan értelmezi. 

 Feladatmegoldásokhoz néha segítséget igényel. 

 Élmények, vélemények megfogalmazásánál néha segítségre szorul. 

Gyenge 

 Sok hibával, nem megfelelő hangsúlyozással olvas. 

 Az olvasottak felidézéséhez, feladatai megoldásához gyakran segítséget igényel. 

ÍRÁS, ÍRÁSHASZNÁLAT 

Követelmény 

 Tudjon egyenletes tempóban 2 - 3 percen át másolni írott és nyomtatott szöveget.  
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 Írásos feladatait jól olvashatóan, áttekinthetően, tisztán, arányos elhelyezéssel oldja meg. 

 Tudjon látási- hallási  megfigyeltetés után tollbamondással és emlékezetből mondatokat írni. 

 Oldjon meg írásban mondat-kiegészítéses és olvasmányokhoz kapcsolódó feladatokat. 

 Tudjon összekevert szavakból mondatokat alkotni, azokat leírni. 

 Írásmunkái javítását összehasonlítással, önállóan végezze. 

Tartalom 

 Másolás írott és nyomtatott szövegről az írástechnika fejlesztésére. 

 Írástempó fejlesztése látó - halló, majd halló tollbamondással. 

 Hiányos mondatok kiegészítése írásban : kikeresés és másolás, másolás és önálló kiegészítés. 

 Kérdésekre felelet megfogalmazása, leírása másolással, tollbamondással vagy emlékezet után. 

 Képekhez mondatok megfogalmazása közösen, majd önállóan leírásuk az időrendnek megfelelően. 

 Mondatbővítések kérdések alapján önállóan, szinonimák, ellentétes jelentésű szavak alkalmazása. 

 Önálló szövegalkotás, leírása emlékezetből. (üzenet, üdvözlet, köszöntés). 

Értékelés 

Kiváló 

 Írásmunkái esztétikusak, az egyéni írásmód jegyeit tükrözik. 

 Feladatait önállóan, a tanult helyesírási szabályok alkalmazásával, pontosan végzi. 

Jó 

 Írásmunkái áttekinthetőek, az egyéni írásmód jegyeit tükrözik. 

 Feladatait a tanult helyesírási szabályok alkalmazásával, kis segítséggel végzi. 

Átlagos 

 Írásmunkái néha igénytelenek, pontatlanok, hibásak. 

 A feladatok megoldásához időnként segítséget igényel. 

Gyenge 

 Írásmunkái rendetlenek, pontatlanok, hibásak.  

 Feladatai megoldásához sok segítséget igényel. 
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2.1.4. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (4. ÉVFOLYAM) 

Óraszám heti 7 évi 259 

Cél 

 A társas érintkezést szolgáló információk, nyelvi formák, metakommunikáció elsajátíttatása, 

alkalmazása, a kommunikációs kultúra folyamatos fejlesztése.  

 A gondolatok érthető és értelmes szóbeli és írásbeli közlésének fejlesztése, a kifejezésmódok 

megtapasztalása személyes élmények révén. 

 Az olvasott szövegben megjelenített élethelyzetek, érzelmek felismertetése.  

 Az aktív és a passzív szókincs, az írásbeli és a szóbeli kifejezőképesség folyamatos fejlesztése. 

 Az automatikus írásmozgás kialakítása, az írás esztétikai szintjének emelése. 

 A tanult nyelvtani, nyelvhelyességi és helyesírási ismeretek alkalmazása. 

 Az önálló tanulási képesség, az önkontroll fejlesztése, szövegjavítás fokozatos önállósággal.    

 Az olvasás iránti érzelmi és gondolati érdeklődés fenntartása, ismeretközlő értékének felismertetése. 

Követelmény 

 Ismerje és alkalmazza az elemi udvariassági szabályokat, a megfelelő nyelvi formulákat a 

mindennapi társas érintkezésben.  

 Gondolatait tudja kifejezni értelmes, összefüggő mondatokkal. 

 Megfelelő előkészítés után tudjon 4 - 5 mondatot alkotni írásban is, adott témában.  

 A tanult nyelvtani és nyelvhelyességi ismereteket legyen képes beszédben és írásban felismerni, 

alkalmazni. 

 Tudjon tartalmilag tisztázott és megértett szöveget folyékonyan, kifejezően olvasni az 

írásjeleknek megfelelően. 

 Legyen képes röviden, összefüggő mondatokkal beszámolni az olvasottakról, élményekről, 

eseményekről szóban, előkészítés után 4-5 mondatban írásban is. 

 Legyen képes írásmunkáit másolással, tollbamondással, emlékezetből írással a tanult helyesírási 

szabályok betartásával, áttekinthetően, rendezetten elkészíteni. 

 Legyen tájékozott a tanult írók, költők és műveik körében. Tudjon szöveghűen elmondani 

emlékezetből 3-4 verset. 

 Rendelkezzen elemi ismeretekkel a tanult műfajokról. 

 Ismerkedjen a különböző szótárak, lexikonok használatával, szerezzen jártasságot a 

könyvtárhasználatban. 

 Vegyen részt ismert mese vagy történet dramatizálásában, bábozásban, drámajátékokban, különböző 

ünnepi műsorokban. 

Tartalom 
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Kommunikáció és beszéd évi 37 óra 

Nyelvi ismeretek évi 74 óra 

Olvasás, szövegértés, irodalmi ismeretek évi 74 óra 

Írás, íráshasználat évi 74 óra 

KOMMUNIKÁCIÓ, BESZÉD 

Követelmény 

 Aktívan vegyen részt a tanulócsoportban folyó beszélgetésben, vitában, az udvariasság szabályai 

szerint kapcsolódjon be felnőttek beszélgetésébe. 

 Tudja a szóhasználatot, kiejtést, gesztusokat, testbeszédet összehangolni a beszédhelyzettel.        

 Figyeljen a beszélgetőtárs mondanivalójára, mind értelmi, mind érzelmi tartalmára, reakciói 

legyenek adekvátak. 

 Kritikusan szemlélje mások mondanivalóját, ne legyen befolyásolható. 

 Mindennapi életében alkalmazza a jól megismert nyelvi magatartási formákat.  

 Legyen képes mindennapi élményeit, olvasmányai tartalmát összefüggően, időrendben 

elmondani. 

 Tudjon a tanult témakörön belül a szövegkörnyezethez leginkább illő, árnyalatokat is kifejező 

szavakat kiválasztani, alkalmazni. 

 Legyen képes a megismert fogalmazási alapismeretek alkalmazására, tudjon eseményekről 4 - 

5 mondatban szóban és írásban beszámolni.  

 Tudjon önállóan ismereteket szerezni, bizonyos szituációkban állást foglalni. 

 Vegyen részt drámajátékokban, irodalmi műsorokban. 

Tartalom 

 A beszéd formai, technikai és tartalmi fejlesztése drámajátékokkal, dramatizálással, játékos 

helyzetgyakorlatokkal, a szereplőkre jellemző hang és gesztus megválasztásával.  

 Szavak és szövegkörnyezetek összekapcsolása. 

 Szókincs bővítése és pontosítása,  szavak és a szövegkörnyezet kapcsolata, szöveg átalakítása 

kérdések segítségével. 

 Az elemi nyelvi magatartási formulák körének bővítése, gyakorlása. 

 Megfigyelt vagy felidézett események ismertetése röviden, az időrend betartásával 4 - 5 mondatban. 

 Helyes beszédlégzés, hangsúlyozás, ritmusváltás, hangerő megválasztása a mondanivaló szerint. 

 A fogalmazási alapismeretek gyakorlása (anyaggyűjtés, szövegalkotás), címadási gyakorlatok  

képekhez, jelenetekhez, eseményekhez. 

 A mindennapi érintkezés nyelvi fordulatainak folyamatos gyakorlása, események megvitatása, 

vélemény megfogalmazása. 
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 Jelenségek, események kritikai elemzése. 

 Szituációs- és drámajátékok, helyzetgyakorlatok. 

Értékelés 

Jó 

 Gondolatait szóban és írásban érthetően közli. 

 Aktívan, kritikusan vesz részt a beszélgetésekben, jól alkalmazza a tanult nyelvi kifejezési formákat. 

Átlagos 

 Gondolatait szóban és írásban némi segítséggel közli. 

 Vélemény nyilvánításaiban bizonytalan, néha befolyásolható. 

Gyenge 

 Gondolatait nehézkesen közli, befolyásolható. 

 A társas érintkezés szabályait nem ismeri, vagy nem alkalmazza. 

NYELVI ISMERETEK 

Követelmény 

 Ismerje az anyanyelv szerepét, tudja a magyar ábécé-t, a betűrendet. 

 Tudatosodjon benne a hangképzés folyamata, csoportosítsa a hangokat kiejtés és időtartam 

szerint. 

 Tudja csoportosítani a szavakat kérdések segítségével. 

 Ismerje a szavak szerkezetét (szótő, toldalék, egyszerű és összetett szavak). 

 Legyen képes a tanult szavak helyesírására, elválasztására, a kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok 

jelölésére. 

 Ismerje fel a mondatokat a beszélő szándéka szerint, meghatározás nélkül. 

 Önállóan alkalmazza a mondatvégi írásjeleket a beszédhangsúly segítségével.  

 Fokozatos önállósággal alkalmazza a tanult helyesírási, nyelvi, nyelvhelyességi szabályokat. 

Tartalom 

 Anyanyelvünk. Hangok és betűk. A magyar ábécé és betűrend.(felismerő, csoportosító, rendszerező 

gyakorlatok).  

 A szavak jelentés szerinti csoportosítása kérdések segítségével. 

 Szavak csoportosítása szerkezet alapján (szószerkezetek alkotása, átalakítása). 

 Szavak a mondatban: a szótő és a toldalék felismerése, helyesírásuk (-ból, -ből, -ról,-ről, -tól, -től.). 

 A szóvégi ó,ő,ú,ű, és j és ly a tanult szavakban (szógyűjtések, hiányos szavak kiegészítése,) 

 A kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok jelölésének, helyesírásának gyakorlása a leggyakoribb 

szavakban: nj, dj, tj, lj, dt, ts, ds.  
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 Mondatfajták megismerése és felismerésének gyakorlása tartalmuk, a beszélő szándéka alapján. 

 Mondatok tagolása, átalakítása (bővítése, szűkítése). 

 Írásjelek a mondatfajták végén. A mondatok helyesírása. Az -e kérdőszócska használatának 

gyakorlása a kérdő mondatban. 

 A - suk, - sük használatának kiküszöbölése a kijelentés és felszólítás szembeállításával. 

 Az -e kérdőszócska használatának gyakorlása. 

Értékelés 

Kiváló 

 Ismeri a magyar ábécét és a betűrendet. 

 A hangok és betűk hosszúságát pontosan jelöli. 

 A tanult toldalékokat helyesen írja és mondja. 

 Tartalmuk alapján felismeri a mondatfajtákat, a mondatvégi írásjeleket jól alkalmazza. 

 Kérdések segítségével hibátlanul csoportosítja a szavakat.  

Jó 

 A tanult nyelvtani ismereteket tudja, néha kevés hibával alkalmazza. 

 Feladatai megoldásához alkalmanként kis segítséget igényel. 

Átlagos 

 A tanult nyelvtani ismereteket általában tudja, sok hibával alkalmazza. 

 Feladatai elvégzéséhez időnként segítséget igényel. 

Gyenge 

 A tanult nyelvtani ismereteket segítséggel mondja, sok hibával alkalmazza. 

 Feladatok megoldásához segítséget igényel. 

OLVASÁS, SZÖVEGÉRTÉS, IRODALMI ISMERETEK 

Követelmény 

 Legyen képes feldolgozott szöveg folyamatos, értő, hangos és néma olvasására, az olvasás 

eszközszerű alkalmazására. 

 Tudjon ismert tartalmú szöveget értelmesen, a tartalomnak megfelelő hangsúlyozással és 

tempóban  felolvasni. 

 Rendelkezzen elemi műfaji ismeretekkel (vers, próza). 

 Vegye észre és felolvasáskor érzékeltesse a szövegek műfaji különbségeit (vers, mese, ismeretközlő 

olvasmány, stb.).  

 A némán és hangosan olvasottak tartalmi megértését bizonyítsa változatos 

feladatmegoldásokkal.  
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 Legyen képes eseményekről röviden, összefüggően beszámolni, az olvasottak tartalmát közösen 

készített vázlat segítségével elmondani. 

 Rendelkezzen elemi ismeretekkel a szóbeli költészet és írásbeliség, a népköltészet és műköltészet 

különbségeiről, a tanult népköltészeti alkotásokról, a megismert írókról, költőkről és 

műveikről. 

 Ismerje fel az olvasott művekben megjelenített élethelyzeteket, érzelmeket.  

 Őrizze meg a kezdő évek játékainak természetes, rögtönző technikáját, vegyen részt 

dramatizálásokban, jelenetek előadásában. 

 Ismerjen 8-10 verset, versrészletet, népköltést, tudjon 3-4-et szöveghűen, emlékezetből 

elmondani.  
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Tartalom 

 Az olvasástechnika fejlesztése hangos és néma olvasással (válogató olvasás, bemutató jellegű 

olvasás, szerepek szerinti, párbeszédes olvasás, gyorsolvasó gyakorlatok,), a mondanivalónak 

megfelelő hangsúllyal, hangszínnel, hangerővel. 

 A néma olvasás ütemének és a szövegértésnek fejlesztése a megértést igazoló feladatok 

megoldásával, tények, adatok kiemelésével, tartalomelmondással, versenyfeladatok megoldásával. 

 Az olvasott szövegekben megjelenített élethelyzetek, érzelmek felismerése, megértése, az írásjelek 

tartalmat és érzelmet jelölő szerepének figyelembevétele. Rajzos olvasónapló vezetése 

(lényegkiemelés, tömörítés). 

 Ismeretlen szavak, kifejezések kiválasztása, magyarázata. Jellemző szavak, kifejezések gyűjtése, 

helyettesítés más, odaillő kifejezéssel. 

 Szövegelemző és átalakító feladatok 

 A cím vizsgálata. Címadási gyakorlatok (képekhez, rövid szövegekhez címek keresése, a jó cím 

kiválasztása adott kínálatból, szöveg tagolása, részegységekhez cím alkotása). 

 Vázlat, illusztráció készítése segítséggel. 

 Az elbeszélés jellemzőinek megfigyelése, az anyaggyűjtés módjai, anyagrendezés, információk, 

adatok gyűjtése. 

 Versek hangulatának, ritmusának megfigyelése, megbeszélése. A rím. Hiányzó rím pótlása. 

 A gyermeklexikon egyes címszavaihoz tartozó szöveg néma olvasása, szóbeli beszámoló, 

megbeszélés.  

 Népi játékok, népszokások megismerése, eljátszása. 

 Vers és prózamondás (3-4 vers szöveghű elmondása emlékezetből). Az olvasott mesék, versek, 

dramatizálása vagy bábos előadása. 

 Felkészülés ünnepi műsorokra, szavalóversenyekre. 

 Könyvtárlátogatás 

ÍRÁS, ÍRÁSHASZNÁLAT 

Követelmény 

 Legyen képes az írást a tanultakhoz kapcsolódva eszközként használni.  

 Írjon egyenletes tempóban az egyéni írás alapjait tükröző külalakkal. 

 Legyen képes látó-halló tollbamondással, kevés hibával, a tanult nyelvtani ismeretek 

alkalmazásával 4-5 mondatot írni. 

 Közös előkészítés után  4-5 mondatban írásban számoljon be eseményekről. 

 Legyen képes üzenet, üdvözlet, 2-3 mondatos levél megírására előkészítés után. 

 Írja helyesen a gyakran használt szavakat. 
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 Írásmunkáit összehasonlítás alapján javítsa önállóan. 

 Írásképe áttekinthető, tiszta, rendezett legyen.  

Tartalom 

 Írás másolással, tollbamondás után és emlékezetből, ügyelve a rendezett írásképre.  

 Vélemények leírása egy-egy mondatban. 

 Rövid mondókák, mondatok leírása emlékezetből. 

 Anyaggyűjtés megadott témákhoz, elrendezés elbeszélő fogalmazáshoz. 

 Közösen készített elbeszélés rögzítése a szöveg egyéni módosításával. 

 Beszámolás eseményekről 4 - 5  mondatban. 

 Üzenet, üdvözlet, 2 - 3 mondatos levél írása levelezőlapra. 

2.2.  MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (5-8 ÉVFOLYAM) 

5. évfolyam évi 138 óra heti 4 óra 

6. évfolyam évi 138 óra heti 4 óra 

7. évfolyam évi 138 óra heti 4 óra 

8. évfolyam évi 138 óra heti 4 óra 

Cél 

 A társas – társadalmi együttéléshez szükséges kommunikációs képességek, az önbizalom, 

önkifejezés, önkontroll, és a jövendő tanulmányokhoz szükséges tanulási – befogadási képességek 

elsajátítása, folyamatos fejlesztése. 

 A már meglevő nyelvi tudás, a szóbeli és írásbeli szövegalkotás képességének, a beszédműködés 

formai és tartalmi tényezőinek fejlesztése, gazdagítása, a szókincs folyamatos bővítése. 

 A személyiség harmonikus, differenciált fejlesztése az anyanyelv és irodalom sajátos eszközeivel.  

 Az anyanyelvi kultúra, az alapvető irodalmi és nyelvhelyességi tájékozottság megalapozása, 

fejlesztése. 

 A nyelvi hagyományok, népszokások, népköltészeti és irodalmi alkotások megismertetése, 

megszerettetése, általuk az esztétikai, erkölcsi és érzelmi fogékonyság formálása, nemzeti 

hovatartozás érzésének kialakítása. 

 Az irodalmi alkotások megjelenítése dramatizálással, mozgással és a vizuális kultúra eszközeivel.  

Követelmény 

 Legyen képes a társas – társadalmi együttéléshez szükséges nyelvhasználatra. 

 Értse meg az írott és élőszóbeli szöveget. 

 Ismerkedjen irodalmunk nagyjaival, az általuk képviselt irodalmi műfajokkal és néhány művükkel. 

 Legyen képes a tanult irodalmi műfajok alapvető különbözőségeinek észrevételére, lényegének 

megértésére, az értékek befogadására. 
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 Az olvasottak hatására gazdagodjon érzelmi és képzeletvilága, alakuljon ki a jó és rossz 

megkülönböztetésének, az együttérzésnek, a toleranciának, a megértésnek, a megbocsátásnak, és a 

humornak képessége. 

 Legyen tájékozott a megismert irodalmi művek fő ismérveiben / szerző, műfaj, téma, cselekmény /. 

 Tudjon képességei szerint egyszerűbb szövegelemzést végezni szóban és/vagy írásban. 

 Értse képességei szerint a tanultakhoz kapcsolódó irodalmi, köznyelvi és szaknyelvi szókincset. 

 Ismerje meg és ápolja a nemzeti, népi hagyományokat. 

 Sajátítsa el és alkalmazza a legalapvetőbb grammatikai és irodalmi ismereteket. 

 Alkalmazza képességei szerint a tanult nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesírási és stilisztikai 

ismereteket szóban és írásban. 

 Rendelkezzen adottságainak megfelelő írástechnikával az áttekinthetőség érdekében. 

 Aktívan vegyen részt jeles napok megünneplésében, irodalmi műsorokban, drámajátékokban. 

 Tudja használni a helyesírási szótárakat, lexikonokat. 

 Lehetőségei és képességei szerint vegyen részt színházi előadásokon, irodalmi esteken.  

 Olvasson szívesen. Használja ki a könyvtárak nyújtotta lehetőségeket 

 Képességei szerint folyamatosan fejlődjön az olvasás, írás-helyesírás, beszéd, kifejezőkészség, 

szókincs és szövegszerkesztés területén.  

Tartalom 

 Magyar nyelv és irodalom 5. 

 Magyar nyelv és irodalom 6. 

 Magyar nyelv és irodalom 7. 

 Magyar nyelv és irodalom 8. 

2.2.1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (5. ÉVFOLYAM) 

Óraszám heti 4 évi 148 

Cél 

 Az anyanyelv normáihoz alkalmazkodó szóbeli és írásbeli kifejezőképesség és a tanulási képesség 

fejlesztése. 

 A magyar nyelv és a magyar kultúra elválaszthatatlanságának felismertetése. 

 Felkészítés a társas-társadalmi együttműködéshez szükséges nyelvi képességekre, a kulturált nyelvi 

magatartásra. 

Követelmény 

 Az olvasás, szövegalkotás, szövegértés, íráshasználat, kommunikáció területén a tanulók szintjéhez 

viszonyított folyamatos fejlesztés - fejlődés a követelmény  
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 Ismerje és alkalmazza az emberi kapcsolatfelvétel illemszabályait. Figyeljen a beszélgetőtárs 

beszédének, mind értelmi, mind érzelmi tartalmára.  

 Tudjon eligazodni a mindennapi kommunikációs helyzetekben.  

 Legyen fogékony erkölcsi választásokban az együttérzésre, a jó - rossz megkülönböztetésére. 

 Az anyanyelvi tevékenységben ismerje fel és alkalmazza a tanult helyesírási, nyelvi és 

nyelvhelyességi szabályokat. 

 A meghatározás szintjén ismerje az egyszerű mondat fajtáit, a nyelv egységeit, a szófajokat. 

 Írjon az egyéni írásmód szerint olvashatóan, rendezetten, megfelelő tempóban. 

 Legyen képes az olvasott és/vagy átélt élmények szóbeli és írásbeli közlésére az adott szempontok 

szerint.  

 Ismerje fel a tanult műfajokat. Tudjon írásbeli munkát készíteni a tanult műfajokban előkészítés 

után, segítséggel. 

 Alkalmazza a megismert szóbeli és írásbeli szövegalkotási technikákat, ismereteket. 

 Tudjon be nem gyakorolt prózai szöveget a megértést nem gátló kisebb hibával olvasni. 

 Vegyen részt drámajátékokban, a népszokásokat megismertető játékokban. 

 Vegyen részt ünnepélyeken, műsorokban vers - és prózamondással, rövid jelenetek előadásával, 

dramatizálással. 

 Tudja használni segítséggel a különböző szótárakat, lexikonokat.  

Tartalom 

Kommunikáció és beszéd évi 37 óra 

Nyelvi ismeretek évi 37 óra 

Fogalmazási ismeretek, szövegértés, szövegalkotás évi 37 óra 

Olvasás, ismerkedés az irodalommal évi 37 óra 

KOMMUNIKÁCIÓ,BESZÉD 

Követelmény  

 Folyamatosan ismerkedjen a mindennapi élet, környezet jeleivel, jelrendszereivel, gesztusaival. 

 Alkalmazza az előző években megismert beszédtechnikai ismereteket.  

 Figyeljen beszélgetőtársai mondanivalójára, az elemi udvariassági szabályok betartására. 

 Legyen képes a mindennapi élményekről, olvasmányok, filmek tartalmáról, összefüggően, az 

időrendi sorrend betartásával beszélni (alkalmazza az elbeszélésről tanultakat). 

 Aktívan, kulturáltan vegyen részt beszélgetésekben, vitákban. 

 Legyen képes a környezetében lévő személyek, tárgyak külső tulajdonságainak felsorolására.  

 Kerülje az argót.  
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 Ítélje meg a jó és a rossz tevékenységeket, irányultságot. Jellemezze és csoportosítsa a szereplők 

tulajdonságait. 

Tartalom    

 A beszédkultúra folyamatos fejlesztése a tanulók beszédszintjének megfelelően (légzéstechnikai, 

artikulációs, hangképző gyakorlatok). 

 Mindennapi élmények, olvasmányok tartalmának összefüggő elmondása időrendi, logikai 

sorrendben.  

 Részvétel a tanulócsoportban folyó beszélgetésben, vitában (kapcsolatfelvétel, szándék- és 

véleménynyilvánítás, az elemi udvariassági formák ismerete és alkalmazása, saját álláspont 

előadása, mások véleményének meghallgatása).  

 A másik ember beszédének értelmi, érzelmi tartalmának megfigyelése, elemzése, átélése.  

 A mindennapi érintkezés nyelvi fordulatainak folyamatos gyakorlása.  

 Tankönyvek, könyvek képeinek, ábráinak, művészi reprodukcióknak szóbeli értelmezése. 

 Az aktív szókincs gazdagítása különböző szövegösszefüggésekben. 

 Dramatizálás, szituációs és drámajátékok, a szereplők beszéltetése bábozás közben.  

 A környezet tárgyainak, személyeinek lényeges külső tulajdonságainak felismerése, elmondása, 

szinonimák alkalmazása, összehasonlítások.  

 Mese megjelenítése bábbal, meseillusztrációhoz szöveg alkotása. 

Értékelés 

Jó 

 Mondanivalóját összefüggő, kerek mondatokban, időrendi és logikai sorrendben mondja. 

 Az elbeszélésről tanultakat jól alkalmazza. 

 A beszélgetésekben, vitákban befolyásoltság nélkül, aktívan vesz részt. 

 Szókincse folyamatosan fejlődik. 

Átlagos 

 Gondolatait szóban és írásban némi segítséggel közli. 

 Vélemény nyilvánításaiban bizonytalan, néha befolyásolható. 

Gyenge 

 Gondolatait nehézkesen közli, befolyásolható. 

 A társas érintkezés szabályait nem ismeri, vagy nem alkalmazza. 

NYELVTANI ISMERETEK 

Követelmény  
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 Alkalmazza az előző osztályokban tanult nyelvtani, nyelvhelyességi és helyesírási ismereteket, 

szabályokat.  

 Tudja a betűrend fogalmát.  

 Ismerkedjen meg az ige, főnév, melléknév, számnév fogalmával, fajtáival, az igeidőkkel. 

 Különböztesse meg az egyes és többes számot.  

 Folyamatosan ismerkedjen, gyarapodjon szókincse az egyjelentésű, a többjelentésű, a rokon értelmű 

és a hangutánzó szavakkal.  

 Ismerje az igeidők jelölését.  

 Legyen képes a magán - és mássalhangzók időtartamának, és a kiejtéstől eltérő 

hangkapcsolatok  jelölésére a gyakran használt szavakban. 

 Ismerje a szavak szerkezetét, tudja elválasztani az egyszerű és összetett szavakat. 

 A tanult szavakban tudja jelölni a j-t és ly-t. 

 Ismerje fel a mondatfajtákat a beszélő szándéka szerint. 

 Legyen képes a mondatok helyesírására. 

Tartalom 

 Változatos gyakorló feladatok a tanult nyelvtani, nyelvhelyességi és helyesírási ismeretek mélyítésére.  

 Szavak betűrendbe állítása, gyakorlatok szótárakban, telefonkönyvben.  

 Az ige, főnév, melléknév, számnév fogalma, megnevezés jelentés és kérdés alapján, fajtáik, 

helyesírásuk.  

 Az igeidők és helyesírásuk.  

 Az egyes és többes szám megkülönböztetése, jelölése.  

 Helyesírási gyakorlatok a kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok, a magán- és mássalhangzók 

időtartamának jelölésére, az egyszerű és összetett szavak elválasztására, j és ly alkalmazására. 

 Egyjelentésű, többjelentésű, rokon értelmű és hangutánzó szavak gyűjtése, mondatba foglalása. 

 Összetartozó mondatok kiválasztása mondathalmazból. 

 Mondatok felismerése a beszélő szándéka szerint, gyűjtések, csoportosítások, átalakítások, a 

mondatvégi írásjelek alkalmazása. 

 Önellenőrzés. 
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Értékelés 

Kiváló 

 A tanult nyelvi, nyelvhelyességi és helyesírási ismereteket, szabályokat beszédben és írásban 

felismeri, pontosan alkalmazza. 

Jó 

 A tanult nyelvtani ismereteket tudja, néha kis hibával alkalmazza. 

 Feladatai megoldásához alkalmanként némi segítséget igényel. 

Átlagos 

 A tanult nyelvtani ismereteket általában tudja, sok hibával alkalmazza. 

 Feladatai elvégzéséhez időnként segítséget igényel. 

Gyenge 

 A tanult nyelvtani ismereteket segítséggel mondja, sok hibával alkalmazza. 

 Feladatok megoldásához segítséget igényel. 

FOGALMAZÁSI ISMERETEK, SZÖVEGÉRTÉS, SZÖVEGALKOTÁS 

Követelmény  

 Írása tiszta, áttekinthető, olvasható legyen. 

 Legyen képes gondolatai nyelvi megformálására. 

 Ismerje az elbeszélés és a leírás műfaji jellemzőit. 

 Tanári irányítással tudjon leírni röviden élményeket, eseményeket, állásfoglalásokat.  

 A szerkesztésben követelményszint nélkül szerezzen jártasságot a hagyományos szerkezeti modell 

alkalmazásában.  

 Előkészítés után tudjon írásbeli munkát készíteni segítséggel – a tanult műfajokban. 

 Legyen képes egyszerű rövid levél, képeslap megírására.  

 Alkalmazza az önellenőrzést a típushibák megbeszélése után.  

 Készítsen feljegyzéseket kedvenc könyvéről. 

Tartalom  

 Az egyéni írásmód alkalmazása, áttekinthető, rendezett írásmunkák készítése. 

 Üzenet írása szülőknek, testvérnek, barátnak. 

 Meseillusztrációhoz szöveg alkotása, írása. 

 Az elbeszélésről tanultak bővítése, tagolás a megfigyelés és gyakorlat szintjén. 

 Elbeszélő és leíró fogalmazások szerkesztése előkészítés után, segítséggel.  

 Tárgyak, személyek tulajdonságainak leírása, megfigyelés, közös megbeszélés után. 

 Nyelvi megformálás, választékos szóhasználat olvasott, vagy átélt eseményről.  
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 Szereplőkkel, helyzetekkel kapcsolatos állásfoglalás leírása közös megbeszélés után. 

 A levélírás tartalmi és formai kérdései, a levél és képeslap írása közötti különbség. 

 Jegyezzék fel 2- 3 kedvenc könyvük címét, szerzőjét, szereplőjét. 

 Önellenőrzés. 

Értékelés 

Kiváló 

 Egyéni írásmóddal tisztán, olvashatóan, helyesen ír, az írást, mint az önkifejezés egyik eszközét 

használja.  

 Jártas a lényeges információk jelölésében, az önálló ismeretszerzésben. 

 Gondolatait a tanult közlésformákban, önállóan szerkesztett mondatokkal, választékos 

szóhasználattal, érthetően, összefüggően, a tanult helyesírási szabályok szerint fejezi ki szóban és 

írásban. 

Jó 

 Írásmunkái áttekinthetőek, az egyéni írásmód jegyeit tükrözik. 

 Önálló ismeretszerzéshez, lényegkiemeléshez kis segítséget igényel. 

 Gondolatait a tanult közlésformákban, önállóan szerkesztett mondatokkal, de kissé egyhangúan fejezi 

ki. 

Átlagos 

 Írásmunkái néha igénytelenek, hibásak, a lényeges információk jelöléséhez segítséget igényel. 

 Szövegszerkesztése a tanult közlésformákban egysíkú, időnként segítséget igényel. 

 Szókincse átlagos. 

 Önálló ismeretszerzésre sok segítséggel képes. 

Gyenge 

 Írásmunkái rendetlenek, pontatlanok, a lényeges információk jelölésére, önálló ismeretszerzésre 

képtelen. 

 Gondolatait nehézkesen, sok segítséggel fejezi ki, feladatai megoldásához, szövegszerkesztéshez sok 

segítséget igényel. 

 Szókincse szegényes.  

OLVASÁS, ISMERKEDÉS AZ IRODALOMMAL 

Követelmény 

 Ismerje meg a magyar népköltészet néhány kiemelkedő alkotását. Tudja műfajukat, 

keletkezésük körülményeit, jellemzőiket. .  

 Legyen képes az évfolyamnak megfelelő tempójú, értő és kifejező, hangos és néma olvasásra.  
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 Olvasása közelítse meg a természetes beszéd ütemét.  

 Tudjon ismert tartalmú szövegeket értelmesen, értőn felolvasni, érzékeltesse a szövegek műfaji 

különbözőségeit.  

 Legyen jártas a lényeges információk jelölésében, a szöveg tömörítésében. 

 Legyen képes a művek által keltett gondolatait segítséggel megfogalmazni, tudjon kérdéseket 

feltenni a szöveg adataival és összefüggéseivel kapcsolatban.  

 Tudjon szavakat, adatokat kikeresni a megismert kézikönyvekből, gyermeklexikonból.  

 Tanári segítséggel fogalmazza meg álláspontját a szereplőkkel, helyzetekkel kapcsolatban.  

 Legyen képes a könyv, folyóirat, újság lényegi megkülönböztetésére.  

 Járjon könyvtárba. 

Tartalom 

 Az olvasástechnika folyamatos fejlesztése különféle gyakorlási módokkal. 

 A megértés bizonyítása a feladatok önálló megoldásával.  

 Az elbeszélés és a regény összehasonlítása, műfaji jellemzői. 

 Gyermekekről szóló elbeszélések olvasása, elemzése (Móra, Gárdonyi). 

 Prózai szövegek, versek elemzése, megfigyelési szempontok szerint (műfaj, cselekmény, nyelvezet, 

szereplők, élethelyzetek, erkölcsi állásfoglalások, érzelmek, jellemző kifejezések). 

 Gyakorlatok a szöveg tagolásának, a lényegkiemelésnek és a szöveg tömörítésének elsajátítására 

(vázlatkészítés segítséggel). 

 Szavak, kifejezések, információk gyűjtése, egyeztetése. Szómagyarázatok önálló kikeresése előzetes 

megbeszélés szerint (szótár- és lexikonhasználat gyakorlása). 

 Népköltészeti alkotások (népdalok, népmesék,) feldolgozott formáinak olvasása, elemzése a 

klasszikus magyar és európai irodalomból (Arany László, Benedek Elek, Andersen, La Fontaine,). 

 Válogatás a népmondák köréből.  A Biblia. Bibliai történetek. A mese és a monda tartalmi 

összevetése, elemzése. 

 A népmondák régies beszédmódjának összevetése a mai beszédhasználattal.  

 A párbeszéd tartalmi és formai jellemzői.  

 Versek olvasása, elemzése (ritmusa, mondanivalója, rímek).   

 Egyszerű szerkezetű ifjúsági regény olvasása (rajzos-szöveges olvasónapló készítése megadott 

szempontok szerint, közös feldolgozás). 

 Játékos szóalkotási gyakorlatok irodalmi olvasmányélményre és szótári búvárkodásra építve. 

 Irodalmi műsor összeállítása jeles napokra, kicsiknek szóló állatmesék dramatizálása, előadása. 

 Irodalmi művek (mesék) film- és TV feldolgozásának megtekintése, megbeszélése. 

Értékelés 
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Kiváló 

 A szöveg műfajának és a tartalomnak megfelelően kifejezően, értőn, a természetes beszéd ütemének 

megfelelően olvas.  

 Szívesen olvas egyéniségének megfelelő irodalmi alkotásokat, eszközként használja a lexikonokat, 

helyesírási szótárat. 

 Jártas a tanult műfajok felismerésében, a lényeges információk jelölésében, az önálló 

ismeretszerzésben.  

 Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét, álláspontját, kérdéseit szabatosan fogalmazott 

mondatokkal adja elő. 

Jó 

 Értőn, a természetes beszéd ütemének megfelelően olvas. 

 A tanult műfajok megkülönböztetésében jártas. 

 Az olvasottakkal kapcsolatos véleményének, álláspontjának megfogalmazásában, az önálló 

ismeretszerzésben néha bizonytalan.  

Átlagos 

 Több – kevesebb hibával olvas, az olvasottakat általában megérti. 

 A tanult műfajok megkülönböztetésére kis segítséggel képes.  

 Véleménye megfogalmazásához és önálló ismeretszerzéshez esetenként segítségre szorul. 

Gyenge 

 Sok hibával, kifejezéstelenül olvas. 

 Passzív, a tanultakat sok hibával, gyakran segítséggel mondja. 

 Véleményalkotásaiban befolyásolható, önálló ismeretszerzésre segítséggel képes. 

2.2.2. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (6. ÉVFOLYAM) 

Óraszám heti 4 évi 148 

Cél 

 A fejlettségnek megfelelő kulturált magatartás és beszédkultúra elsajátíttatása, a kommunikatív 

ingerek megértése.  

 Az önkifejezés, az önbizalom, az erkölcsi és esztétikai érzékenység és a társas- társadalmi 

együttműködést segítő kommunikáció és metakommunikáció folyamatos fejlődése. 

 Az ítélőképesség, az erkölcsi és esztétikai érzékenység fejlesztése.  

 Az önmegfigyelő-, önértékelő képesség és a nyelvi igényesség fejlesztése 

 Az alapvető anyanyelvi és irodalmi tájékozottság és műveltség kialakítása. 

 A tantervi követelmények alkalmazása beszédben, írásban  
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 Az olvasás iránti érzelmi és gondolati érdeklődés fenntartása 

 Az írásbeli és szóbeli szövegalkotási képesség kialakítása különböző szövegtípusokban, műfajokban.  

 Elemi tájékozottság legnagyobb íróink, költőink, műveik és a népköltészet körében.  

 .Az olvasott művekben megjelenített élethelyzetek, érzelmek, emberi kapcsolatok felismerése, 

megértése.  

 Készségszintű néma olvasás, 1-2 oldalnyi szöveg tartalmának megértése. 

Követelmény 

 Legyen képes adott kommunikációs helyzetekben a társas-társadalmi együttélés normáinak, 

illemszabályainak megfelelő kulturált viselkedésre.  

 Legyen gyakorlott egyszerű helyzetekben történő önálló vélemény-nyilvánításban. 

 Vegyen részt a csoporton belüli beszélgetésben, vitában, hallgassa meg mások véleményét, megfelelő 

formában adja elő saját álláspontját.  

 Alkalmazza a tanult nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi, stilisztikai ismereteket, szabályokat 

a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban.  

 Tudjon megfelelő tempóban, áttekinthető, egyéni írásmóddal írni.  

 Legyen képes a  hallott, látott, olvasott, elképzelt élmények szóbeli és írásbeli felidézésére. 

 Legyen képes olvasmányélmények, érzelmek, gondolatok kifejezésére a tanult szövegszerkesztési 

szabályok szóbeli és írásbeli alkalmazásával (5-6 mondat).  

 Tudjon változatos kezdő - és záró sorokkal levelet írni.  

 Legyen képes ismert szöveg jó tempójú értelmes, hangos olvasására, elemezze irányítással tartalmi 

és formai szempontból az olvasottakat.  

 Tudjon néma olvasással egyszerű stílusú, (kb. egyoldalnyi) gyermekeknek szóló irodalmi és 

ismeretterjesztő szöveget adott szempontok alapján áttekinteni, megérteni, néhány fontos adatot 

kiemelni, ismertetni. 

 Az olvasott művekben ismerje fel a pozitív és negatív hősöket, a jó és rossz emberi tulajdonságokat, 

értse meg az emberi kapcsolatokat, tudjon – irányítással – véleményt nyilvánítani. 

 Vegyen részt népszokásokat megismertető játékokban, különböző ünnepélyeken, műsorokban, 

irodalmi összeállításokban, vers - és prózamondással, bábozással, jelenetek előadásával.  

 Tudja használni segítséggel a különböző helyesírási szótárakat, forgassa a lexikonokat. 

Tartalom 

Kommunikáció és beszéd évi 37 óra 

Nyelvi ismeretek évi 37 óra 

Fogalmazási ismeretek, szövegértés, szövegalkotás évi 37 óra 

Olvasás, ismerkedés az irodalommal évi 37 óra 



Cecei Általános Iskola  Pedagógiai Program IV. rész 

 

KOMMUNIKÁCIÓ, BESZÉD 

Követelmény 

 Gondolatait, élményeit, megfigyeléseit egyszerű, világos mondatszerkesztéssel fejezze ki. 

 Alkalmazza beszéd, beszélgetés, improvizálás közben a tanult szavakat, kifejezéseket.  

 Ismerje fel a legalapvetőbb emberi tulajdonságokat különböző megnyilatkozási formákból.  

 Legyen jártas a testbeszéd, gesztusok jelentésének felismerésében, alkalmazásában.  

 Kerülje az argó kifejezéseit a mindennapi kommunikációban.  

 Legyen képes a kapcsolatkialakítás, kapcsolattartás elemi udvariassági formáinak 

alkalmazására.  

 Tudjon fejlettsége szerint a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak megfelelően 

megnyilatkozni, véleményt nyilvánítani. 

 Tartsa be az elemi illemszabályokat, normákat a kommunikációs helyzetekben. 

 A tanultakkal kapcsolatban tudjon 4-5 értelmes mondatban beszámolni. 

 Ismerje és használja a tantárgyi szaknyelvet. 

Tartalom 

 Légzéstechnikai gyakorlatok beszédben, szövegolvasáskor, versmondáskor. 

 A mindennapi érintkezés nyelvi fordulatainak, a kulturált beszéd gyakorlása.  

 Szógyakorlatok, szókincsbővítés az aktív szókincs, az árnyalt kifejezési mód gazdagítására különböző 

szövegösszefüggésekben; lényegkiemelés.  

 Jellemzés  beszéddel,  cselekedtetéssel,  magatartással. 

 Információk adása testbeszéddel, gesztusokkal.  

 Eligazodás a mindennapi kommunikációs élethelyzetekben.  

 A kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás elemi udvariassági formáinak gyakorlása szituációs és 

helyzetgyakorlatokban. 

Értékelés 

Jó 

 Kifejezőképessége, szókincse választékos, beszédkultúrája, kommunikációs készsége jó. 

 Jártas a testbeszéd és a gesztusok felismerésében, alkalmazásában, képes a legalapvetőbb emberi 

tulajdonságok különböző megnyilatkozási formákból történő felismerésére, véleménynyilvánításra. 

 Ismeri és használja a tantárgyi szaknyelvet, tájékozott az egyszerű tömegkommunikációs, közéleti és 

közszereplési műfajokban. 

Átlagos 

 Kifejezőképessége, szókincse, beszédkultúrája, kommunikációs készsége átlagos. 

 A metakommunikációk felismeréséhez időnként segítséget igényel. 
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 A tantárgyi szaknyelvben kiismeri magát. 

Gyenge 

 Kifejezőképessége, szókincse, beszédkultúrája, kommunikációs készsége gyenge. 

 A metakommunikációkat segítséggel értelmezi. 

 A tantárgyi szaknyelvben tájékozatlan. 

NYELVTANI ISMERETEK 

Követelmény 

 Ismerje a szöveg, mondat, szó, hang, betű fogalmát.  

 Tudja felismerni és megnevezni a mondatfajtákat.  

 Használja a helyesírási normáknak megfelelően a mondatkezdést és befejezést. 

 Ismerje fel és csoportosítsa a tanult szófajokat, jelentésük, kérdésük toldalékaik alapján.  

 Ismerje a szótőt és a toldalékot, készségszinten alkalmazza a tanulmányai során megismert 

szavak helyes elválasztását, a szóvégi magánhangzók helyesírását. a tanult helyesírási 

szabályokat. 

 Tudja a szókincse körébe tartozó szavakban helyesen jelölni a hangok időtartamát, az 

igeidőket, a tanult szófajok különböző toldalékos alakjait.  

 Jelölje a szókörnyezetéhez tartozó szavakban a  j és ly betűket.  

 Ismerkedjen a postai utalványok kitöltésével. 

Tartalom  

 Mondatfajták a beszélő szándéka szerint : csoportosítások, gyűjtések, mondatalkotások.  

 Az tanult szófajok (ige, főnév, melléknév, számnév – igekötő, névelő) felismerésének gyakorlása, 

csoportosítása, a tanult helyesírási szabályok alkalmazása fokozódó önállósággal.  

 A melléknév és számnév fokozása, képzése, helyesírása. Számnevek írása betűvel, számjeggyel. 

 A keltezés írása.  

 Igealakok egyeztetése, személyragok használata. 

 Az igekötő fogalma, igekötős igék alakjai, helyesírása.  

 Rövid elbeszélések írása az igeidők helyes használatára.  

 Tulajdonnevek helyesírása, csoportosítása. Néhány, a tanulmányaik során megismert híres ember 

személynevének helyesírása.  

 A lakóhely intézményeinek, ismert újságok, irodalmi művek címének, a tanult, gyakori földrajzi nevek 

helyesírása.  

 Postai nyomtatványok kitöltése.  

 Helyesírási gyakorlatok a j és ly jelölésére. 
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Értékelés 

Kiváló 

 A tanult nyelvtani fogalmakat és helyesírási szabályokat beszédben és írásban felismeri, pontosan 

alkalmazza. 

Jó 

 A tanult nyelvtani ismereteket tudja, néha kevés hibával alkalmazza, helyesírási készsége megfelelő. 

 Feladatai megoldásához alkalmanként kis segítséget igényel. 

Átlagos 

 A tanult nyelvtani ismereteket általában tudja, sok hibával alkalmazza, helyesírási készsége átlagos. 

 Feladatai elvégzéséhez időnként segítséget igényel. 

Gyenge 

 A tanult nyelvtani ismereteket segítséggel mondja, sok hibával alkalmazza, helyesírási készsége 

gyenge. 

 Feladatok megoldásához segítséget igényel. 

FOGALMAZÁSI ISMERETEK 

Követelmény 

 Legyen képes egyszerű, rövid levél, képeslap megírására, alkalmazzon változatos levélkezdeteket, 

záró sorokat. Legyen jártas a borítékok címzésében. 

 Tudjon szövegelemzést végezni segítséggel a tanult irodalmi műfajokban. 

 Ismerje fel az elbeszélés, leírás, jellemzés legfontosabb jegyeit, segítséggel. 

 Legyen képes előkészítés után rövid elbeszélés, jellemzés, leírás, beszámoló készítésére, 

segítséggel. 

 Alkalmazza a tanult fogalmazási alapismereteket.  

 Egyszerű mondatszerkesztéssel, a lényeget kiemelve írja le élményeit, megfigyeléseit.  

 Végezzen önellenőrzést a típushibák megbeszélése után. 

 Jegyezze fel néhány kedves könyve, verse címét, szerzőjét, szereplőit, az olvasás közben támadt 

gondolatait. 

Tartalom 

 A levélírásról tanultak bővítése (a címzetthez alkalmazkodó változatos megszólítási és búcsúzási 

formák,).  

 Az elbeszélő fogalmazásról szerzett ismeretek bővítése különböző irodalmi szövegek megfigyelésével. 

 A leíró jellegű szöveg jellemző jegyeinek megfigyelése, megbeszélése irodalmi és ismeretterjesztő 

szövegekben. 
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 Leírás, jellemzés készítése tárgyakról, személyekről, olvasott művek szereplőiről legjellemzőbb 

tulajdonságaik alapján, segítséggel (külső leírása, környezet leírása, beszéltetés, cselekedtetés). 

 Rövid beszámoló készítése olvasmányokról, eseményekről.  

 A vázlatkészítés egyszerű módjainak megtanulása : előzmény, esemény, következmény.  

 Írásgyakorlatok a rendezett egyéni íráskép, az írástempó és a helyesírási biztonság 

továbbfejlesztésére. 

 A párbeszéd formai elemeinek gyakorlása írásban.  

 Elbeszélés rövid leírással levélben.  

 Szövegértési feladatok gyakorlása (tipográfiai eszközök, illusztrációk, szövegtagolások 

megfigyeltetése, értelmezése, szerepük felismertetése, adatrendszerezés, feldolgozás). 

 Szövegelemző gyakorlatok  (élethelyzetek, érzelmek megjelenítésének megfigyelése, megbeszélése 

irodalmi alkotásokban).  

 Olvasónapló készítése.    

 Borítékok, postai levelezőlapok, üdvözlő lapok címzése. 

Értékelés 

Kiváló 

 Egyéni írásmóddal tisztán, olvashatóan, helyesen ír, az írást, mint az önkifejezés egyik eszközét 

használja. 

 A tanult műfajokban tájékozott. 

 Gondolatait önállóan szerkesztett mondatokkal, szóban és írásban érthetően, összefüggően, a tanult 

helyesírási és szövegszerkesztési szabályok alkalmazásával írja le. 

Jó 

 Írásmunkái áttekinthetőek, az egyéni írásmód jegyeit tükrözik. 

 A tanult műfajokban eligazodik 

 Feladatait a tanult helyesírási és szövegszerkesztési szabályok alkalmazásával, kis segítséggel végzi. 

Átlagos 

 Írásmunkái néha igénytelenek, hibásak. 

 A szövegalkotási feladatok megoldásához időnként segítséget igényel. 

 A tanult műfajokban történő eligazodáshoz néha segítséget igényel. 

Gyenge 

 Írásmunkái rendetlenek, pontatlanok. 

 A szövegalkotási feladatok megoldásához sok segítséget igényel. 

 A tanult műfajokban segítséggel igazodik el. 

OLVASÁS, ISMERKEDÉS AZ IRODALOMMAL 
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Követelmény 

 Legyen képes a megfelelő tempójú értő, kifejező, hangos és néma olvasásra. 

 Legyen képes néma olvasással gyermekeknek szóló ismeretterjesztő szöveg (1-2 oldalnyi) adott 

szempontok alapján történő áttekintésére, megértésére.  

 Tudjon ismert szöveget biztonságosan, értelmesen, megfelelő tempóban felolvasni.  

 Irányítás mellett végezzen tartalmi és formai szövegelemzést.  

 Legyen képes a szövegekben rögzített ismereteket olvasás útján felfogni, új ismeretekhez jutni 

a tanár segítségével, egyre növekvő önállósággal.  

 A feladatokba foglalt kérést, utasítást értelmezze tanári segítséggel, majd önállóan.  

 Tanári irányítással, de növekvő önállósággal ismerje fel új szöveg olvasásakor a tanult 

irodalomelméleti ismereteket. 

 Legyen véleménye az olvasott művekkel kapcsolatban, tudja azt irányítással elmondani.  

 Legyen jártas - tartalom, vélemény elmondásakor - a rokon értelmű, ellentétes jelentésű és hangutánzó 

szavak, jelzők, hasonlatok alkalmazásában. 

 A tanulók olvasásszintjének megfelelő folyamatos fejlesztés - fejlődés. 

 Mutasson elemi tájékozottságot a tanult írók, költők körében - a mű címét, szerzőjét, témáját 

illetően. 

 Tudja megkülönböztetni műfajuk szerint a tanult irodalmi alkotásokat. 

 Használja a lexikonokat, a tartalomjegyzéket és a különféle szótárakat.  

 Legyen jártas a  könyvtárhasználatban. 

Tartalom 

 Olvasási gyakorlatok a tanulók olvasásszintjének folyamatos fejlesztésére. 

 A népköltészetről, népköltészeti alkotásokról tanultak felelevenítése. A népdal és népballada (Kádár 

Kata, Kőmíves Kelemen). 

 Válogatás a kuruc költészetből. Végvári énekek. 

 A magyar irodalom klasszikusai: Petőfi Sándor élete, munkássága (témák szerinti válogatás 

műveiből). 

 Az elbeszélő művek szerkezeti felépítése. Az elbeszélő költemény. A János vitéz feldolgozása. 

 Az elbeszélés és regény műfaji jellemzői, összehasonlításuk. (Gárdonyi Géza: Egri csillagok – 

részletek; Fekete István, Lázár Ervin, Tömörkény István egy-egy művéből választott egy-egy részlet). 

 Az elbeszélés és leírás módjainak megfigyelése irodalmi alkotásokban. 

 Az olvasott művek feldolgozása, tartalmi és formai elemzése (szerző, műfaj, keletkezés, szerkezet, 

helyszín, szereplők, cselekmény, helyzetek, a főhős életútjának állomásai, érzelmek, pozitív és 
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negatív hősök szembeállítása, próbatételek, szeretet, ellenségesség, hősiesség, féltés, gyerekek – 

felnőttek kapcsolata). 

 Jól tagolt, egyszerű olvasmányok gondolategységeinek megállapítása. Részegységeknek címadás.  

 Vázlatkészítés segítséggel.  

 Ismeretközlő szövegek olvasása adott szempontok szerint, elemzése , értelmezése.  

 Információk, adatok, lényeg kiemelése.  

 Tartalomelmondás, véleményalkotás a rokon értelmű, ellentétes jelentésű és hangutánzó szavak, 

jelzők, hasonlatok alkalmazásával. 

 A megértés bizonyítása változatos feladatok megoldásával; a feladatokba foglalt kérés és utasítás 

értelmezése.  

 Memoriter: rövid művek, részletek emlékezetben tartása, szöveghű előadása 

 Tartalomjegyzék, gyermeklexikonok, szótárak használata.  

 Irodalom óra a könyvtárban. 

Értékelés 

Kiváló 

 A szöveg műfajának és a tartalomnak megfelelően kifejezően, értőn, a természetes beszéd ütemének 

megfelelően olvas.  

 Szívesen olvas egyéniségének megfelelő irodalmi alkotásokat, eszközként használja a lexikonokat, 

helyesírási szótárat. 

 Jártas a tanult műfajok felismerésében, a lényeges információk jelölésében, az önálló 

ismeretszerzésben, szövegelemzésben, felismeri a tanult irodalomelméleti ismereteket.  

 Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét, álláspontját, kérdéseit szabatosan fogalmazott 

mondatokkal adja elő. 

Jó 

 A szöveg műfajának és a tartalomnak megfelelően, értőn, a természetes beszéd ütemének megfelelően 

kevés tévesztéssel olvas. 

 A tanult műfajok megkülönböztetésében jártas. 

 Az olvasottakkal kapcsolatos véleményének, álláspontjának megfogalmazásában, az önálló 

ismeretszerzésben, lényegkiemelésben néha bizonytalan.  

Átlagos 

 Több – kevesebb hibával olvas, az olvasottakat általában megérti. 

 A tanult műfajok megkülönböztetésére kis segítséggel képes.  

 Véleménye megfogalmazásához, lényegkiemeléshez és önálló ismeretszerzéshez esetenként 

segítségre szorul. 
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Gyenge 

 Lassan, sok hibával, felületesen, kifejezéstelenül olvas.  

 A tanult műfajok megkülönböztetésére segítséggel képes.  

 Véleménye megfogalmazásához, szövegelemzéshez és önálló ismeretszerzéshez segítségre szorul. 
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2.2.3. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (7. ÉVFOLYAM) 

Óraszám heti 4 évi 148 

Cél 

 A mindennapok kommunikációs élethelyzeteiben való eligazodás. 

 Az elemi udvariassági formák, a kulturált magatartás és beszédkultúra képességek szerinti ismerete, 

alkalmazása, a beszédhelyzet felismerése, a beszédpartnerrel való megfelelő együttműködés. 

 A kifejező, értő olvasás, a képességek szerinti előadásmód folyamatos fejlesztése. 

 A különféle műfajú, megértett irodalmi szövegek képességek szerinti felolvasása, elemzése. 

 Elemi tájékozódás a tanult irodalmi kifejezésformákban, az olvasott művek műfaji jellemzőiben, a 

magyar- és világirodalom megismert íróinak, költőinek műveiben. 

 A beszédfelfogás, a szóbeli és írásbeli kifejezőképesség, az értő olvasás folyamatos fejlődése. 

 A mindennapi élethelyzetek és a tanult tantárgyak szaknyelvének megértésen alapuló használata. 

 Az önkontroll és az önálló szövegjavítás képességének folyamatos fejlődése. 

 Az önkifejezéshez, önálló ismeretszerzéshez és tanuláshoz szükséges szókincs fejlesztése. 

 A tanult nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek képességek szerinti alkalmazása szóban és írásban. 

 A rendezett, egyéni íráskép folyamatos fejlesztése. 

 Az alapvető nyelvi és irodalmi műveltséghez tartozó elemi ismeretek elsajátítása képességek szerint. 

 A személyiség folyamatos fejlesztése a nyelvi kifejezőeszközök, az irodalmi és környezetbeli példák 

segítségével. 

Követelmény 

 Legyen képes kommunikációs helyzetekben a verbális és a nem nyelvi kifejezőeszközök (testbeszéd) 

összehangolására. 

 Tudjon együttműködni a kortárs és felnőtt beszédpartnerekkel az udvariassági szabályok 

szerint. 

 Szerezzen elemi ismereteket a tömegkommunikáció területeiről. 

 Gyakorlottsági szinten ismerje a nyelvi egységek jelentéstani és szerkezeti tartalmát. 

 Ismerje a mondat szerkezetét és a mondatrészek szerepét. 

 Írása az egyéni írásmód szerint- legyen áttekinthető, rendezett. 

 Legyen képes önálló olvasással egyszerű szöveg értelmezésére, önálló ismeretszerzésre, 

feladatmegoldásra. 

 Legyen képes a tanult nyelvi és irodalmi ismeretek képességei szerinti befogadására, 

alkalmazására. 

 Gondolatait, véleményét, érzelmeit szabatosan, közérthetően tudja megfogalmazni, előadni, 

egyszerű mondatokkal röviden, áttekinthetően, az egyéni írásmód szerint esztétikusan leírni. 
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 Az olvasott művekben ismerje fel a tanult szerkezeti elemeket  / a mű kezdése, befejezése, a 

cselekmény menete, fordulatai, - stb. /. 

 Legyen képes a tanult irodalmi alkotások műfaji megkülönböztetésére, legfontosabb 

jellemzőinek felismerésére. 

 Tudja a megismert írók, költők legfontosabb, tanult műveinek címét, azok témáját, műfaját. 

 Legyen tájékozott a megismert irodalmi kifejezésformákban. 

 Legyen jártas a levélírás, elbeszélés, leírás, jellemzés műfajaiban, a lényeges információk 

jelölésében. 

 Legyen képes az olvasott művek tartalmáról szóban és írásban, összefüggő, az időrendi 

sorrendnek megfelelő mondatokban beszámolni, a helyzeteket, jellemeket, gondolatokat és 

érzelmeket bemutatni. 

 Képességei szerint értse a tanultakhoz kapcsolódó köznapi, szaknyelvi és irodalmi szókincset. 

 Tudjon egyszerű, hivatalos levelet, kérvényt segítséggel megszerkeszteni. 

 Képességei szerint aktívan vegyen részt különböző irodalmi összeállításokban, műsorokban. 

 Növekvő önállósággal használja a különféle segédkönyveket, szótárakat, lexikonokat.  

 Aktívan vegyen részt dramatikus játékokban. 
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Tartalom 

Kommunikáció, tömegkommunikáció évi 37 óra 

Nyelvtani nyelvhelyességi ismeretek évi 37 óra 

Fogalmazási ismeretek évi 37 óra 

Irodalomolvasás évi 37 óra 

KOMMUNIKÁCIÓ, TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ 

Követelmény 

 Legyen képes eligazodni a mindennapi kommunikációs élethelyzetekben. 

 Gondolatait, véleményét, szándékait, megfigyeléseit egyszerű, világosan szerkesztett 

mondatokkal fejezze ki. 

 Tudjon a kiejtés fő szabályaihoz és az adott beszédhelyzethez alkalmazkodva, a beszédet a 

testbeszéddel, gesztusokkal összehangolva kommunikálni.  

 A spontán beszéd és a felolvasás során legyen képes a hangsúly, a hanglejtés és a szórend helyes 

alkalmazására az egyszerű mondatokban 

 Bátran, de udvariasan vegyen részt kortárs és felnőtt partnerekkel történő beszélgetésekben, 

használja a tanult nyelvi fordulatokat, kifejezéseket a tényleges helyzetekben. 

 Kerülje az argót és a durva beszédet a mindennapi kommunikációban. 

 Ismerje a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás elemi udvariassági formuláit, alkalmazza 

azokat képességei szerint. 

 Legyen képes a tanultakról, olvasottakról, átélt élményekről néhány összefüggő, értelmes 

mondatban beszámolni.  

 Rendelkezzen elemi tájékozottsággal a tömegkommunikációs, a közéleti és közszereplési 

műfajokban. 

Tartalom 

 Beszédtechnikai gyakorlatok (tiszta hangképzés, helyes intonáció, kifejező beszédmód). 

 Kommunikációs helyzetek létrehozása, páros és csoportos helyzetgyakorlatok a szabatos, élőszóbeli 

kifejezőképesség fejlesztésére 

 Gondolatok, vélemények megfogalmazása, közlése szövegalkotási szabályok és a nyelvi 

kifejezőeszközök helyes alkalmazásával (beszámoló, tanácsadás, köszönetnyilvánítás). 

 A szókincs folyamatos bővítése, pontosítása, a tartalmat pontosan közvetítő szókincs használata. 

 A beszéd közbeni értelmi szünettartás megfigyelése, gyakorlása. 

 Információk, lényeges gondolatok kiemelése írott és szóbeli közlésekből, szövegből. 

 Szituációs és helyzetgyakorlatok a kapcsolatteremtés, kapcsolattartás, szándék és 

véleménynyilvánítás udvariassági formáinak gyakorlására. 
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 A vitakultúra fejlesztése (saját álláspont, vélemény, ellenvélemény, cáfolat megfogalmazása, figyelem 

a vitapartner ellenvéleményére). 

 A gátlások, kommunikációs zavarok feloldása. 

 Szövegalkotás adott témáról szóban és írásban a tanult és gyakorolt szövegalkotási és nyelvi 

szabályok képességek szerinti alkalmazásával. 

 Szituációs gyakorlatok a testbeszéd, a gesztusok és a mimika információt hordozó tulajdonságainak 

megfigyelésére. 

 A tömegkommunikációs nyelv alapismeretei (újság, rádió, TV).  

 Különböző tömegkommunikációs műfajú szövegek alkotása (hirdetés, hír, tudósítás).  

Értékelés 

Jó 

 A mindennapi kommunikációs élethelyzetekben biztonságosan eligazodik.  

 Mondanivalóját szabatosan, a beszédhelyzethez alkalmazkodva, mondja el. 

 Lényeglátása, szókincse, kifejezőkészsége jó. 

 Ismeri és a szituációnak megfelelően alkalmazza a társas kapcsolatok elemi udvariassági szabályait. 

 Korának megfelelően tájékozott a tömegkommunikáció körében és a közéleti, közszereplési 

műfajokban. 

 Aktívan részt vesz a beszélgetésekben, vitákban, véleményét nyíltan elmondja, de mások 

véleményére is odafigyel. 

Átlagos 

 A mindennapi kommunikációs élethelyzetekben némi segítséget igényel. 

 Gondolatait egyszerűen, néha segítséggel közli. 

 Lényeglátása, szókincse, kifejezőkészsége átlagos. 

 Az elemi udvariassági szabályokat ismeri, de nem mindig tartja be azokat. 

 Hangulatától függően vesz részt beszélgetésekben, vitákban. Véleménynyilvánításaiban bizonytalan, 

befolyásolható. 

Gyenge 

 A mindennapi kommunikációs élethelyzetekben nehezen igazodik el, gyakran segítséget igényel. 

 Gondolatait nehézkesen, gyakran segítséggel közli. 

 Szókincse, kifejezőkészsége szegényes, a lényeget segítséggel is nehezen veszi észre. 

 Az elemi udvariassági szabályokat nem ismeri, vagy nem tartja be. 

 Beszélgetésekben, vitákban passzív, véleménynyilvánításaiban bizonytalan, befolyásolható. 

NYELVTANI ISMERETEK 
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Követelmény 

 Ismerje fel a tanult mondatrészeket ( alany, állítmány, tárgy, hely-, idő-, mód- és 

eszközhatározó, minőség és mennyiségjelző) a felismerés, és megnevezés szintjén. 

 Ismerje fel és nevezze meg a mondatrészeket kifejező szófajokat. 

 Legyen jártas a tanult szótani és mondattani ismeretek alkalmazásában. 

 Legyen képes a közkeletű, saját szókincshez tartozó szavak helyesírására, a tanult helyesírási 

szabályok képesség szerinti alkalmazására. 

 Használja a vesszőt az egyszerű, és a tanult összetett mondatokban. 

 Alkalmazza a helyes mondatszerkesztési és nyelvhelyességi szabályokat szóban és írásban. 

 Tájékozódjon a tájnyelvi, régies és a közhasználatú idegen szavak között. 

 Legyen képes az adottságai szerinti egyéni írásmóddal áttekinthetően, megfelelő írástempóval 

írni.  

 Tudjon önellenőrzést, hibajavítást végezni a Helyesírási kéziszótár segítségével.  

Tartalom 

 A névszók. 

 A szótani ismeretek bővítése (névelő, névmások - tegező és magázó megszólítások-, a határozószók, 

névutók, kötőszók, és helyesírásuk). 

 Az igekötők és helyesírásuk. 

 A mondat szerkezete. A fő mondatrészek és a bővítmények. 

 A mondatrészek vizsgálata világos, jellegzetes példamondatokban, a mondatelemzés gyakorlása ( 

alany, állítmány, tárgy, hely-, idő-, mód- és eszközhatározó, minőség- és mennyiségjelző). 

 A mondatrészek és szófajok. 

 A mondatrészekhez kapcsolódó legfontosabb helyesírási tudnivalók (-t; -an, -en; -val, -vel; ). 

 A halmozott mondatrészeket elválasztó vessző helyes alkalmazása. 

 A kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok írásának gyakorlása a tanult szófajokban. 

 Tájékozódás a tájnyelvi, a régies és a közhasználatú idegen szavak, kifejezések között.  

 A nyelvi változások megfigyeltetése, jelentéselemzési gyakorlatok: szólások, közmondások, mondák, 

stb. 

 Folyamatos gyakorlás a mondatszerkesztési és nyelvhelyességi szabályok szóbeli és írásbeli 

alkalmazására, az esztétikus külalak fejlesztésére. 

 Folyamatos önellenőrzés, hibajavítás. 

Értékelés 

Kiváló 
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 A tanult nyelvismereti fogalmakat és helyesírási szabályokat ismeri, és pontosan, önállóan 

alkalmazza. A közkeletű szavak helyesírását készségszinten végzi. 

 Mondatszerkesztése szóban és írásban is pontos. 

 Írástempója jó, az írásbeli munkák külalakja esztétikus. 

 Önellenőrzést, hibajavítást önállóan, pontosan végez. 

Jó 

 A tanult nyelvismereti fogalmakat ismeri, megfelelően alkalmazza. 

 Mondatszerkesztése szóban és írásban megfelelő. 

 Jártas, de néha figyelmetlen a tanult helyesírási szabályok alkalmazásában és a közkeletű szavak 

helyesírásában. 

 Írástempója és írásbeli munkáinak külalakja jó. 

 Önellenőrzést, hibajavítást némi segítséggel végez. 
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Átlagos 

 A tanult nyelvtani fogalmakat némi segítséggel felismeri, több-kevesebb hibával alkalmazza. 

 Írásbeli és szóbeli mondatszerkesztése átlagos, néha segítséget igényel. 

 A tanult helyesírási szabályokat segítséggel alkalmazza, helyesírása pontatlan, hibás. 

 Írástempója átlagos, írásbeli munkáinak külalakja gyakran rendezetlen, hanyag. 

 Önellenőrzést, hibajavítást több-kevesebb segítséggel végez. 

Gyenge 

 A tanult nyelvtani ismeretek felismeréséhez és alkalmazásához sok segítséget igényel. 

 Írásbeli és szóbeli mondatszerkesztése gyenge. 

 A tanult helyesírási szabályokat csak segítséggel képes alkalmazni, helyesírása gyenge. 

 Írástempója lassú, írásbeli munkáinak külalakja rendetlen, gyakran áttekinthetetlen. 

 Önellenőrzést, hibajavítást önállóan, maradéktalanul elvégezni képtelen. 

SZÖVEGÉRTÉS, SZÖVEGALKOTÁS, FOGALMAZÁSI ISMERETEK 

Követelmény 

 Legyen képes a különféle kommunikációs élethelyzetek szerinti szövegformálásra, 

mondanivalójának világos, szabatos megfogalmazására. 

 Értse a mindennapi élő, az önállóan olvasott, irodalmi, és a tanult szaknyelvi szöveget. 

 Alkalmazza a megismert szóbeli és írásbeli fogalmazási ismereteket.  

 Legyen képes egyszerű szövegek saját szavaival történő elmondására, leírására. 

 Vegye észre a szavak többletjelentését képességei szerint. 

 Fokozatos önállósággal tudjon írott szövegről vázlatot készíteni, egyszerű, de lényeges 

információkat jelölni.   

 Fokozatos önállósággal tudjon szöveget javítani 

Tartalom 

 Az élőszóbeli és írásbeli fogalmazás fő ismérvei, összehasonlításuk. 

 Az írásbeli kifejezőképesség fejlesztése fogalmazási gyakorlatokkal (elbeszélés, leírás, jellemzés, 

levél, meghívó). Megszólítás írásban. 

 Egyszerű, rövid, megértett szövegek összefoglalása a téma megnevezésével szóban és írásban 

segítséggel. 

 Gyakorlatok önálló ismeretszerzésre, lényegkiemelés segítséggel. 

 Írott szövegről vázlatkészítés segítséggel, fokozott önállósággal. 

 Írásbeli és szóbeli szövegelemzési gyakorlatok segítséggel. 

 Szókincsfejlesztés a tanult irodalmi és más tantárgyi szaknyelvhez kapcsolódva. 
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 A szavak többletjelentése, szótárhasználati gyakorlatok. 

 Feljegyzések a házi olvasmányról megadott szempontok szerint. 

 Hivatalos levél, beadvány szerkesztése segítséggel. 

Értékelés  

Kiváló 

 Beszédfelfogása, szövegértése gyors, pontos. 

 Mondanivalóját szabatosan, érthetően fogalmazza. 

 A tanult fogalmazási ismereteket érti, és jól alkalmazza. 

 A szövegelemzési feladatokat hibátlanul végzi. 

 Szóbeli és írásbeli kifejezőképessége színes, választékos. 

 Önálló ismeretszerzésre képes. 

Jó 

 Beszédfelfogása, szövegértése jó. 

 Mondanivalóját érthetően fogalmazza. 

 A tanult fogalmazási ismereteket megfelelően alkalmazza. 

 Szövegelemzéseket kis segítséggel végez.  

 Szóbeli és írásbeli kifejezőképessége korának megfelelő. 

 Önálló ismeretszerzésre képes. 

Átlagos 

 Beszédfelfogása, szövegértése átlagos, néha bizonytalan. 

 Mondanivalója pontos megfogalmazásához és a tanult fogalmazási ismeretek alkalmazásához néha 

segítséget igényel. 

 A szövegelemzési feladatokhoz és az ismeretszerzéshez segítséget igényel. 

 Szóbeli és írásbeli kifejezőképessége átlagos. 

Gyenge 

 Beszédfelfogása, szövegértése bizonytalan, gyenge. 

 Mondanivalóját nehézkesen fogalmazza meg. 

 A tanult fogalmazási ismeretek alkalmazásához sok segítséget igényel. 

 A szövegelemzési feladatokat csak segítséggel tudja elvégezni. 

 Önálló ismeretszerzésre képtelen. 
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IRODALOMOLVASÁS 

Követelmény 

 Legyen képes a különféle műfajú, megértett irodalmi szövegek kifejező, értő felolvasására, 

előadására, segítséggel történő elemzésére. 

 Mutasson elemi tájékozottságot a megismert irodalmi művekről a szerző, a műfaj, a téma és 

cselekmény tekintetében. 

 Szerezzen elemi tapasztalatokat az elbeszélő irodalom köreiből meghallgatás és/vagy egyéni olvasás 

alapján képességei szerint. 

 Legyen jártas az egyszerű, de lényeges információk képességei szerinti irányított és/vagy önálló 

jelölésében. 

 Képességei szerint tájékozódjon az irodalmi ismeretterjesztés néhány, a korosztályának szóló 

műfajában. 

 Vegye észre az olvasott művekben a szereplők által megjelenített pozitív és negatív emberi 

tulajdonságokat, cselekedeteket és azok következményeit. 

 Ismerkedjen a lakókörnyezet irodalmi emlékeivel. 

 Legyen képes látott és/vagy olvasott irodalmi élmények befogadására, átélésére, azok szabatos 

szóbeli megfogalmazására, érzelmek, gondolatok, helyzetek, jellemek összefüggéseinek 

bemutatására. 

 Vegyen részt képességei szerint kommunikációs helyzeteket megjelenítő drámajátékokban. 

 Legyen tájékozott a tanult irodalmi kifejezésformákban. 

 Legyen képes rövid művek, szövegek emlékezetben tartására, pontos, szöveghű előadására. 
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Tartalom 

 Különböző műfajú irodalmi szövegek kifejező hangos, és értő néma olvasása  (népballada, műballada, 

elbeszélés, elbeszélő költemény, irodalmi levél, klasszikus magyar költészet és mai 

gyermekköltészet, bibliai történetek,) 

 Népköltészeti és műköltészeti alkotások címeinek gyűjtése. 

 Ismerkedés a magyar műköltészet klasszikusainak életével, műveivel (Arany János élete, válogatás 

költeményeiből; balladái; Arany János és Petőfi Sándor levelezése; a Toldi feldolgozása).  

 Olvasmányok az elbeszélő irodalom klasszikusainak magyar és külföldi képviselőinek műveiből. 

o (Mikszáth Kálmán és Móricz Zsigmond elbeszélései; Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig 

– A pakk / részlet /; Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk; Válogatás világirodalmi alkotásokból: 

Verne Gyula szabadon választott műveinek részletei).  

o Az olvasott művekben megjelenített helyzetek, jellemek, érzelmek, gondolatok felismerése, 

bemutatása, erkölcsi állásfoglalás, véleménynyilvánítás, indoklás. 

 Az olvasott irodalmi alkotások szerzőinek legfontosabb életrajzi adatai. 

 Az olvasott művek elemzése (műfaj, téma, cselekmény, szerkezeti elemek), szövegek tolmácsolása 

kifejező szövegmondással, megjelenítéssel. 

 Ismerkedés a kornak és fejlettségi foknak megfelelő, a tanultakhoz kapcsolódó ismeretterjesztő 

kiadványokkal, művekkel (életrajz, lexikonok, ajánlások, stb.). 

 Ismerkedés a lakókörnyezet, régió irodalmi emlékeivel. 

 Beszámolók az olvasott és/vagy látott irodalmi élményekről. 

 Tájékozódás az irodalmi kifejezésformákban / megszemélyesítés, költői kérdés, felkiáltás, költői 

jelző, hasonlat, fokozás, ellentét, /. 

 A költői levél. 

 Az életkép. 

 A hangsúlyos verselés megfigyeltetése. 

 Drámajátékok, dramatizálások. 

 Memoriterek / versek, versrészletek, prózai szövegrészletek, /. 

 Rendhagyó irodalomóra / könyvtárban, színházlátogatás, irodalmi est, /. 

 A házi olvasmány feldolgozása. 

Értékelés 

Kiváló  

 Készségszinten olvas kifejezően, értőn. 

 A tanultakat érti, tudja, jól alkalmazza. 
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 Az irodalmi kifejezésformákban tájékozott. 

 Feladatait pontosan, önállóan végzi, jártas az önálló ismeretszerzésben. 

 Drámajátékokban cselekvően, szívesen, ügyesen vesz részt. 

 A memoritereket kifejezően, szöveghűen adja elő. 

Jó 

 Kisebb hibákkal, de értőn, megfelelő tempóban olvas. 

 A tanultakat megfelelően alkalmazza. 

 Az irodalmi kifejezésformákban képességei szerint tájékozódik. 

 Feladatait önállóan, alkalmanként kis segítséggel végzi, ismeretszerzésre önállóan is képes. 

 A drámajátékokban képességei szerint vesz részt. 

 A memoritereket kisebb tévesztésekkel adja elő. 

Átlagos 

 Több – kevesebb hibával olvas, az olvasottakat, a tanultakat alkalmanként segítséggel értelmezi, 

alkalmazza. 

 Az irodalmi kifejezésformákban néha bizonytalanul, segítséggel tájékozódik. 

 Feladatait gyakran felületesen, segítséggel végzi. 

 Önálló ismeretszerzésre csak gyakori segítséggel képes. 

 Képességei szerint részt vesz drámajátékokban. 

 A memoritereket nehézkesen tanulja meg, bizonytalanul, sokszor pontatlanul adja elő. 

Gyenge 

 Sok hibával, felületesen olvas, az olvasottakat segítséggel értelmezi. 

 A tanultak alkalmazásához sok segítséget igényel. 

 Az irodalmi kifejezésformákban tájékozatlan. 

 Feladatait felületesen, sok segítséggel végzi. 

 Passzív, önálló ismeretszerzésre sok segítséggel képes. 

 A memoritereket nehezen, segítséggel tanulja, bizonytalanul, sok hibával adja elő.  

2.2.4. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (8. ÉVFOLYAM) 

Óraszám heti 4 évi 148 

Cél 

 Az alapvető nyelvi és irodalmi műveltséghez tartozó elemi ismeretek képességek szerinti 

alkalmazása. 
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 Az anyanyelvi örökség ápolása, az irodalmi ízlés, a beszélő szándékait pontosan kifejező 

kommunikációs képességek folyamatos fejlesztése. 

 A tömegkommunikáció műfajainak és eszközeinek megismertetése. 

 Az írásbeli és szóbeli kifejezőkészség, az árnyalt önkifejezés, a lényeglátás képességek szerinti 

folyamatos fejlesztése. 

 A készségszintű néma olvasás elsajátítása az önálló ismeretszerzés érdekében.  

 A különféle műfajú, megértett irodalmi szövegek kifejező, értő olvasása, egyszerű szerkezeti 

elemeinek felismerése, elemzése, olvasmányélmények, érzelmek képesség szerinti kifejezése. 

 Tájékozódás a megismert irodalmi kifejezésformákban, a művek legjellemzőbb műfaji ismérveiben. 

 Az irodalom iránti érdeklődés fenntartása, az irodalmi ízlés, az erkölcsi és esztétikai fogékonyság 

folyamatos fejlesztése. 

 Az értő olvasás, a szóbeli és írásbeli kifejezőképesség, a szabatos megfogalmazás folyamatos 

fejlődése a tanult műfajokban. 

 Az ismeretek képességek szerinti szóbeli és írásbeli összefoglalása, tömörítése, kifejtése. 

 A tanult tantárgyak szókincsének megértésen alapuló alkalmazása, az aktív szókincs folyamatos 

színesítése, gazdagítása. 

 Az önálló véleményalkotás, az erkölcsi és esztétikai érzékenység és az önkontroll képességének 

folyamatos fejlődése. 

 A tanult nyelvtani, nyelvhelyességi és stilisztikai ismeretek képességek szerinti alkalmazása a szóbeli 

és írásbeli kifejezésmódokban. 

 A rendezett, áttekinthető egyéni írásmód folyamatos fejlesztése. 
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Követelmény 

 Legyen birtokában a társadalmi – társas együttműködéshez szükséges elemi nyelvi 

képességeknek, kultúrált verbális és non verbális kommunikációnak. 

 Legyen képes az olvasás, írás, szövegértés, szövegalkotás, helyesírás eszközszerű használatára 

a jövendő tanulmányok, az ismeretszerzés érdekében.  

 Legyen képes az élőszóbeli és az írott, köznapi és irodalmi szöveg tartalmi lényegének 

képességei szerinti felfogására, befogadására. 

 Értse a tanultakhoz kapcsolódó köznapi, irodalmi és szaknyelvi szóhasználatot. 

 Ismerje fel képességei szerint az olvasott művek műfaji jellemzőit, a tanult szerkezeti elemeket.  

 Tudja a megismert írók, költők tanult műveinek címét, témáját, műfaját, cselekményét. 

 Legyen képes a lényeges információk kiválasztására képességei szerint. 

 Legyen jártas a tanult műfajok szóbeli és írásbeli alkalmazásában. 

 Legyen képes gondolatai szabatos, közérthető megfogalmazására szóban és írásban. 

 Tudjon kérvényt, beadványt, egyszerű hivatalos levelet segítséggel megszerkeszteni. 

 Képességei szerint tevékenyen vegyen részt irodalmi összeállításokban, jeles napokra szerkesztett 

műsorokban.  

 Legyen jártas a megismert kézikönyvek, szótárak, lexikonok használatában. 

 Szívesen olvasson képességeinek, érdeklődési körének, korának megfelelő irodalmi alkotásokat. 

Tartalom 

Kommunikáció évi 37 óra 

Nyelvi ismeretek évi 37 óra 

Szövegértési, szövegalkotási, fogalmazási ismeretek évi 37 óra 

Irodalomolvasás évi 37 óra 

KOMMUNIKÁCIÓ 

Követelmény 

 Biztonságosan igazodjon el a köznapi élethelyzetekben. 

 Tudjon képességei szerint megnyilatkozni az alkalomhoz, a körülményekhez és a kiejtés fő 

szabályaihoz alkalmazkodva.  

 Legyen képes a beszéd rétegeinek együttes felfogására és helyes alkalmazására képességei szerint. 

 Ismerje és alkalmazza a kapcsolatfelvétel és a kapcsolattartás elemi udvariassági formáit. 

 Aktívan vegyen részt beszélgetésekben, legyen képes kultúráltan szándékot és véleményt 

nyilvánítani. 
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 Tudja képességei szerint szabatosan kifejteni és megvédeni saját álláspontját, de figyeljen az 

ellenvéleményre is. 

 Ismerje fel a tömegkommunikáció szerepét és hatását, legyen tájékozott az alapvető 

tömegkommunikációs műfajokban és helyzetekben. 

Tartalom 

 A kisközösségi kommunikáció gyakori szövegműfajai, alapvető beszédhelyzeteinek és 

magatartásformáinak gyakorlása. 

 Kommunikációs helyzetek kialakítása a magán és közéleti kommunikáció tipikus helyzeteinek 

gyakorlására (a beszélő és a hallgató, a beszédpartnerek viszonyának, viselkedésének megfigyelése, 

gyakorlása drámajátékokkal - értés, közlés, együttműködés, türelem). 

 Szituációs helyzetekhez való alkalmazkodás verbális és non verbális kifejezőeszközökkel. 

 A beszéd rétegeinek összehangolása a beszédhelyzettel (szavak, gesztusok, hanglejtés). 

 Szerepjátékok, kommunikációs helyzetgyakorlatok a mindennapi élethelyzetekben való eligazodás és 

tevékeny részvétel gyakorlására (kapcsolatfelvétel, érvelés, cáfolás, tanácskérés, útmutatás, 

megegyezés). 

 Beszédművelési, beszédtechnikai és szerkesztési gyakorlatok különböző stílusrétegekben. 

 Az írásbeli és szóbeli közlésmód különbségei, gyakorlása. 

 A tömegkommunikációs műfajok és eszközök szerepe és hatása. 

 A gátlások és kommunikációs zavarok feloldása folyamatosan, egyénre szabott gyakorlatokkal. 
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Értékelés 

Jó 

 Biztonságosan eligazodik a köznapi élethelyzetekben. 

 Ismeri, és az élethelyzetnek, valamint a kiejtés és a mondatszerkesztés fő szabályainak megfelelően 

alkalmazza a verbális és non verbális kommunikációs eszközöket. 

 Beszédpartnereivel udvarias, együttműködő, toleráns. 

Átlagos 

 A mindennapi élethelyzetekben való eligazodáshoz - bizonyos helyzetekben -  némi segítséget 

igényel. 

 A verbális és non verbális kommunikációs kifejezőeszközöket ismeri, de hangulatváltozásai miatt 

nem mindig alkalmazza azokat helyesen. 

 Mondanivalóját néha felületesen, pongyolán fogalmazza meg. 

 Beszédpartnereivel alkalmanként türelmetlen, arrogáns. 

Gyenge 

 A mindennapi élethelyzetekben való eligazodáshoz gyakran igényel segítséget. 

 Gyakori hangulatváltozásai miatt nehezen tud kapcsolatot kialakítani és fenntartani. 

 Nehezen találja meg a beszédhelyzetnek és beszédpartnernek megfelelő kifejezési eszközöket. 

 Az elemi udvariassági szabályokat hangulata szerint alkalmazza. 

 Beszélgetésekben, vitákban passzív, vagy időnként erőszakos Véleménynyilvánításaiban 

befolyásolható, bizonytalan. 

NYELVTANI ISMERETEK 

Követelmény 

 Rendelkezzen a szótanban és a mondattanban tanult elemi ismeretekkel, legyen jártas azok 

alkalmazásában. 

 Legyen jártas a helyes mondatszerkesztésben, elemi szinten ismerje a szavak és a mondatrészek 

összefüggéseit. 

 Szóban és írásban helyesen alkalmazza a szórendet. 

 Legyen képes a mondatfajták helyes hangsúlyozására, írásban a jelölésükre. 

 A felismerés – megnevezés szintjén legyen jártas a 8. évfolyamig tanult mondattani, szótani, 

hangtani és nyelvhelyességi, ismeretekben. 

 Alkalmazza a szavak jelentésére vonatkozó ismereteket / nyelvhasználati szabályok, fogalmi 

jelentés, szóhangulat /. 
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 Legyen jártas a megismert helyesírási ismeretek alkalmazásában. 

 Rendelkezzen adottságainak megfelelő írástempóval és írásmóddal különböző feltételek mellett 

(másolás, önálló írás, tollbamondás). 

 Legyen képes az önkontrollra, egyszerű szövegek önellenőrzésére, javítására. 

Tartalom 

 A mondatrészekről tanultak kibővítése: A tárgy a mondatban. A tárgy szó többféle jelentése. A 

társhatározó. 

 Az egyszerű összetett mondatok és helyesírásuk. 

 A nyelv változásai (szóösszetétel, szóképzés, egyéb). 

 A tanultakhoz kapcsolódó legfontosabb helyesírási tudnivalók. 

 Folyamatos gyakorlás  az esztétikus külalak és az egyéni kézírás fejlesztésére. 

 Folyamatos önellenőrzés, hibajavítás. 

 Szótárak, lexikonok eszközként való használata. 

Értékelés 

Kiváló 

 Jártas a tanult szótani, mondattani, hangtani és nyelvhelyességi ismeretekben, pontosan alkalmazza 

azokat. 

 Mondatszerkesztése szóban és írásban is pontos. 

 Szókincse, kifejezésmódja választékos. 

 Helyesírása pontos, a szókörnyezetébe tartozó szavak helyesírását készségszinten végzi. 

 Írástempója jó, az írásbeli munkák külalakja áttekinthető, esztétikus. 

 Önkontrollt, önellenőrzést, hibajavítást önállóan végez. 

Jó 

 A tanult szótani, mondattani, hangtani és nyelvhelyességi ismeretekben jól tájékozódik, kis 

tévesztésekkel, de megfelelően alkalmazza azokat. 

 Mondatszerkesztése szóban és írásban megfelelő. 

 A helyesírási szabályok alkalmazásában jártas, de néha figyelmetlen. 

 Szókincse, kifejezésmódja megfelelő. 

 Írástempója megfelelő, írásbeli munkáinak külalakja áttekinthető.  

 Önellenőrzést, hibajavítást némi segítséggel végez. 

Átlagos 

 A tanult mondattani, szótani, hangtani és nyelvhelyességi tudnivalókat némi segítséggel felismeri, 

több-kevesebb hibával és segítséggel alkalmazza. 
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 Írásbeli és szóbeli mondatszerkesztése átlagos, néha segítséget igényel. 

 A tanult helyesírási szabályokat több-kevesebb segítséggel alkalmazza, helyesírása pontatlan. 

 Szókincse, kifejezésmódja átlagos. 

 Írástempója átlagos, írásbeli munkáinak külalakja gyakran rendezetlen, hanyag. 

 Önellenőrzést, hibajavítást több-kevesebb segítséggel végez. 

Gyenge 

 A tanult nyelvtani ismeretek felismeréséhez és alkalmazásához sok segítséget igényel. 

 Írásbeli és szóbeli mondatszerkesztése gyenge. 

 A tanult helyesírási szabályokat segítséggel alkalmazza, helyesírása gyenge. 

 Szókincse, kifejezésmódja szegényes, pongyola. 

 Önellenőrzést, hibajavítást önállóan elvégezni képtelen. 

SZÖVEGÉRTÉS, SZÖVEGALKOTÁS, FOGALMAZÁSI ISMERETEK 

Követelmény 

 Legyen képes a készségszintű, értő olvasásra, az egyszerűbb szövegelemző műveletek szóbeli és 

írásbeli elvégzésére. 

 Legyen képes önálló ismeretszerzésre, azok szóbeli és írásbeli összefoglalására, tömörítésére, 

kifejtésére. 

 Legyen képes a tanult műfajok rövid szóbeli ismertetésére. 

 Alkalmazza a tanult fogalmazási alapismereteket a mindennapi élethelyzetekben.   

 Legyen jártas az egyszerű, de lényeges információk irányított és/vagy önálló jelölésében, szóbeli 

és írásbeli összefoglalásában, a vázlatkészítésben képességei szerint. 

 Ismerje fel az elemzett művekben a szerzők érzelmi világát. 

 Ismerje és alkalmazza a megismert irodalmi és szaknyelvi szókincset. 

 Legyen igénye a választékos nyelvi kifejezőeszközök alkalmazására a szövegalkotásban, 

önkifejezésben. 

 Legyen képes 7-8 mondatban önállóan beszámolni irodalmi, film és színházi élményeiről szóban 

és írásban. 

 Legyen képes az olvasott művekben bemutatott emberi problémák, élethelyzetek, kapcsolatok, 

erkölcsi kérdések felismerésére, átérzésére, rövid elmondására, leírására. 

 Aktívan vegyen részt közös dramatikus játékokban és azok elemzésében.  

 Törekedjen az önálló véleménykialakításra. 

 Folyamatosan fejlődjön stílusa, önkontrollja, ítélőképessége, az együttérzésre való 

fogékonysága, önálló szövegjavítási képessége. 
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 Legyen képes a mindennapi életben leggyakrabban használt egyszerűbb hivatalos iratok, postai 

utalványok kitöltésére. 

Tartalom 

 Szövegalkotási gyakorlatok a szóbeli kifejezőkészség fejlesztésére (köznapi helyzetek, 

szövegelemzési gyakorlatok, vélemények, beszámolók, köszöntők, ismertetések megadott 

szempontok szerint, lényegre törő mondatalkotás). 

 Gyakorlatok a köznyelv, a szaknyelv és a szépirodalmi nyelv megkülönböztetésére, használatára.  

 A művészi kifejezésmódok, stíluseszközök funkcióinak megfigyelése, értelmezése. 

 Az irodalmi művekben ábrázolt emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmek értelmezése, 

megvitatása. 

 A különböző műfajú irodalmi alkotások összehasonlítása (műfaji jellemzők, szerkezet, nyelvi 

kifejezőeszközök; a történelem hatása az irodalomra - példák keresése, gyűjtése). 

 Az élőszóbeli és írásbeli kifejezőképesség, az önkifejezés képességének fejlesztése a 

szövegalkotásban, többféle műfajban és nyelvi rétegben (elbeszélés leírással, levél leírással, leírás 

olvasmányokhoz, saját élményhez kapcsolódva, a saját érzelmek kifejezésre juttatása – fokozott 

önállósággal). 

 Jellemzés, ismertetés (érzelmek, jellemek, kapcsolatok, magatartások, indítékok önálló bemutatása). 

 Gyakorlatok az önálló ismeretszerzésre: felelet, beszámoló, szövegtömörítés, lényegkiemelés, 

vázlatkészítés. 

 A nyelvi eszközök és a jelentés összefüggése, felismertetése szépirodalmi és nem szépirodalmi 

olvasmányokban. 

 Irodalmi alkotások feldolgozása, az ítélőképesség, az erkölcsi és esztétikai érzékenység, az 

együttérzésre való fogékonyság fejlesztése a mindennapi kommunikációs helyzetekben. 

 Szókincsfejlesztés szóban és írásban adott témakörben. 

 Szótári ismeretek, szótárhasználati gyakorlatok. 

 A szavak többletjelentésének, szó szerinti és a metaforikus értelmezés felismerésének gyakorlása 

szépirodalmi alkotásokban, önálló megfogalmazása.  

 Feljegyzések a házi olvasmányról megadott szempontok szerint. 

 Hivatalos beadvány  készítése segítséggel  (feladóvevény, pénzesutalvány, csekk, hivatalos levél, 

kérvény, önéletrajz).  

 Önkontroll, önálló szövegjavítás. 

Értékelés 

Kiváló 

 Beszéd – és szövegértése gyors, pontos, kifejezőképessége, szókincse az alkalomhoz illő, választékos. 
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 A tanult szövegalkotási, fogalmazási ismereteket és nyelvi kifejezőeszközöket szóban és írásban is 

pontosan alkalmazza. 

 A szövegelemzési és fogalmazási feladatokat hibátlanul végzi. 

 Önálló ismeretszerzésre és szabatosan megfogalmazott véleménynyilvánításra képes. 

 Önkontrollja, ítélőképessége jó. 

Jó 

 Beszéd- és szövegértése jó, kifejezőképessége, szókincse megfelelő. 

 A tanult szövegalkotási, fogalmazási ismereteket és nyelvi kifejezőeszközöket megfelelően 

alkalmazza. 

 A szövegelemzési és fogalmazási feladatokat alkalmanként kis segítséggel végzi. 

 Önálló ismeretszerzésre képes, véleményét érthetően mondja el. 

 Önkontrollt és hibajavítást kis segítséggel végez. 

Átlagos 

 Beszéd- és szövegértése, kifejezőképessége és szókincse átlagos, néha bizonytalan. 

 A szövegalkotási, fogalmazási ismeretek és a nyelvi kifejezőeszközök alkalmazásához néha 

segítséget igényel. 

 A szövegelemzési és fogalmazási feladatokat több-kevesebb segítséggel végzi. 

 Az önkontrollhoz és hibajavításhoz több-kevesebb segítséget igényel. 

Gyenge 

 Beszéd- és szövegértése bizonytalan, kifejezőképessége gyenge, szókincse szegényes. 

 A szövegelemzési és fogalmazási feladatok megoldásához sok segítséget igényel. 

 Ismeretszerzésre, hibajavításra csak segítséggel képes. 

IRODALOMOLVASÁS 

Követelmény 

 A készség szintjén alkalmazza az olvasástechnikai ismereteket. 

 Legyen képes a különféle műfajú irodalmi szövegek értő, kifejező olvasására, megértésére, 

elemzésére, az önálló olvasással történő ismeretszerzésre. 

 Legyen tájékozott a megismert irodalmi műfajok és művek legfőbb szerkezeti és 

nyelvhasználati ismérveiben. 

 Szerezzen tapasztalatokat az elbeszélő irodalom különböző műfajaiból egyéni olvasás és/vagy 

meghallgatás alapján. 
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 Ismerkedjen a különböző művészeti ágak kapcsolatával, tájékozódjon lakókörnyezete és a régió 

irodalmi emlékeiben. 

 Szerezzen elemi ismereteket a művészetek keletkezéséről. 

 Legyen nyitott az irodalmi élmények befogadására, a gondolati és érzelmi átélésre, folyamatosan 

fejlődjön beleélő és kritikai érzéke, empátiakészsége. 

 Tudja olvasmányélményeit, gondolatait, érzelmeit képességei szerint megfogalmazni, előadni. 

 Vegye észre a szó szerinti és a metaforikus jelentés különbözőségét. 

 Legyen jártas a tanult irodalmi kifejezésformákban. 

 Személyes élmények révén tapasztalja meg az irodalmi kifejezésmódokat. 

 Vegyen részt drámajátékokban, ismerkedjen a dramatizált formák elemeivel. 

 Legyen képes memoriterek emlékezetben tartására, szöveghű, képességei szerinti kifejező 

előadására. 

 Tudjon véleményt alkotni az olvasott művek szereplőiről. 

 Lehetőségei és képességei szerint vegyen részt színházi előadáson, irodalmi esten, rendszeresen 

látogassa a könyvtárat. 

Tartalom 

 A történelmi korok hatása az irodalomra. A korokhoz kötődő témák, problémák meglátása az olvasott 

irodalmi művekben, a művek elhelyezése a korban.  

 A reformkor. A nemzeti összetartozás, a testvéri szeretet, a hazaszeretet, a becsület megjelenítése 

(Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Jókai Mór: A kőszívű ember fiai – részlet: A nem mutatott 

levél). 

 Tegnapjaink. A Nyugat nemzedéke (válogatás Kosztolányi Dezső, Babits Mihály, Szabó Lőrinc, Tóth 

Árpád, Juhász Gyula műveiből)   

 Napjaink. Történetek a gyermekkorról. Válogatás a magyar és világirodalomból.  

 Különböző műfajú szövegek értő, kifejező olvasása (a magyar és az európai népköltészet, mitológiai 

és bibliai történetek, történeti monda, a klasszikus és kortárs magyar irodalom lírai, epikai és drámai 

műfajai). 

 Tapasztalatszerzés önálló olvasással. 

 A megismert magyar írók, költők életrajzának legfontosabb adatai. 

 Az olvasott művek elemzése (szerző, műfaj, téma, helyszín, szereplők, cselekmény, szerkezet, 

nyelvhasználat). 

 Tájékozódás a tanultakhoz kapcsolódó ismeretterjesztés néhány műfajában (lexikonok, életrajz, 

könyvismertetés, enciklopédia szócikkei – képességek szerint). 

 Ismerkedés a különböző művészeti ágak keletkezési körülményeivel, kapcsolatával.  
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 A lakókörnyezet, a régió irodalmi emlékei, emlékhelyei. 

 Olvasmányok a művészetek keletkezéséről. 

 Beszélgetések, beszámolók, vélemények olvasott és/vagy látott, hallott irodalmi élményekről. 

 Ismerkedés újabb irodalmi kifejezésformákkal (líra, epika, dráma, óda, kisregény, regény, vígjáték, 

tragédia, tájleíró költemény; előkészítés, bonyodalom, tetőpont, megoldás; idézet; költői eszközök; - 

az adott tanulócsoport képességei szerint). 

 A szó szerinti és a metaforikus jelentés összehasonlítása. 

 Az irodalmi kifejezésmódok megtapasztalása egyéni, személyes élmények révén (vers- és 

történetmondás, éneklés, drámajátékok, kreatív szövegalkotás, színházi előadás). 

 Ismerkedés a líra, epika és dráma műfajcsoportokkal a vizsgálódás szintjén. 

 A tájleíró költemény. 

 A természeti és költői kép, költői eszközök (mondatfajták, jelzős kifejezések, ellentétek, hasonlatok, 

megszemélyesítés, fokozás, párhuzam). 

 A regény.  

 Drámajátékok, dramatizálások. 

 Memoriterek: versek, idézetek, prózai szövegek memorizálása. 

 Rendhagyó irodalomóra (könyvtárban; színházi előadás, irodalmi est megbeszélése). 

 A házi olvasmány feldolgozása. 

Értékelés 

Kiváló 

 Készségszinten olvas értőn, kifejezően. 

 A tanult irodalmi kifejezésformákban tájékozott. 

 Az önálló ismeretszerzést és feladatmegoldást pontosan, készségszinten végzi. 

 Olvasmányélményeit, gondolatait, érzelmeit szabatosan, közérthetően fogalmazza meg. 

 Drámajátékokban, dramatizálásokban aktívan vesz részt. 

 A tanult memoritereket szöveghűen, pontosan, kifejezően adja elő. 

Jó 

 Értőn, a megismert olvasástechnikai ismereteknek megfelelően, de kisebb hibákkal olvas. 

 Az irodalmi kifejezésformákban képességei szerint tájékozódik, a tanultakat megfelelően alkalmazza. 

 Feladatait alkalmanként kis segítséggel, de általában önállóan végzi. 

 Önálló ismeretszerzésre képes. 

 Dramatizálásban, drámajátékokban képességei szerint vesz részt. 

 Memoritereket apróbb hibákkal ad elő. 
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Átlagos 

 Több-kevesebb hibával olvas, az olvasottak értelmezéséhez és a tanultak alkalmazásához némi 

segítséget igényel. 

 Az irodalmi kifejezésformákban néha bizonytalanul, segítséggel tájékozódik. 

 Feladatait felületesen, sokszor segítséggel végzi. 

 Önálló ismeretszerzésre csak gyakori segítséggel képes. 

 Dramatizálásokban, drámajátékokban képességei és hangulatai szerint vesz részt. 

 A memoriterek elsajátítása nehézkes, bizonytalanul, pontatlanul adja elő. 

Gyenge 

 Sok hibával, felületesen olvas, az olvasottakat segítséggel tudja értelmezni. 

 A tanultak alkalmazásához, feladatai elvégzéséhez sok segítséget igényel. 

 Az irodalmi kifejezésformákat felületesen ismeri, tájékozatlan. 

 Önálló ismeretszerzésre sok segítséggel képes. 

 Passzív, hangulatfüggő. 

 A memoritereket nehezen, segítséggel tanulja, sok hibával, bizonytalanul adja elő. 
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3. ÉLŐ IDEGEN NYELV-ANGOL 

Fejlesztő szakasz 7.-8. osztály 

A tantárgy kiemelt habilitációs/rehabilitációs célú feladatai: 

 A kommunikációs bátorság erősítése. 

 A vizuális, akusztikus észlelés pontosságának fejlesztése. 

 A pontos fonéma hallás, hallásdifferenciálás. 

 Akusztikus emlékezet fejlesztése. 

 A szándékos tanulás erősítése 

Óraszámok:   

 7.osztály 8. osztály 

Heti óraszám 1 1 

Éves óraszám 37 37 

Cél: 

Az angol nyelv tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. 

 A nyelvtanulás megkedveltetése, az ehhez szükséges motiváció kialakítása. 

 A tanulók sikerélményhez juttatása a későbbi nyelvtanulás érdekében. 

Feladatok: 

 A nyelv elsajátítása játékos formában történjen. 

 A tanulók érdeklődését felkeltő témák választásával a sikerélmény megteremtése. 

 A nyelvtanulás iránti érdeklődés folyamatos fenntartása. 

 Egyszerű élethelyzetek modellezésével ismert helyzetek, tartalmak idegen nyelven történő 

értelmezése. 

 A tanulás konkrét helyzetekhez, cselekvésekhez kötődjön a nyelvtanulás. 

 A tanórai beszéd legyen párhuzamos a magyar és célnyelven. 

 A tanuló értse meg az egyszerű információkat. A fejlettségének megfelelő mértékben szükséges az 

írás és olvasás elsajátítása. 

Témakörök tartalmak: 

 Én és a családom: bemutatkozás, lakcím, a család bemutatása 

 Az otthon és környezet: a lakás, a lakószoba, játékok, kedvenc állatok. 

 Az iskola: osztályterem berendezési tárgyai, tanszerei, nevei. 

 Étkezés: eszközök, ételek, italok, étkezési szokások (reggeli, ebéd, vacsora) 

 Öltözködés: ruhadarabok – télen, nyáron -, a testrészek megnevezése. 

 Vásárlás: mindennapi bevásárlás, kérés, kérdezés a vásárlás tárgyára. 
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 Utazás: közlekedés, utca, a közlekedés eszközei, a jelzőlámpa színei, jelentései, kérdezés, 

tudakozódás a közlekedésre vonatkozóan. 

 Mennyiségi viszonyok (számok 1-20-ig), térbeli helyzetek, irányok. 

 Időbeli helyzetek, napszakok, napok. 

Fejlesztési feladatok: 

 Beszédszándék: 

- Az idegen nyelven történő megszólaltatás gátlásainak oldása. 

- Szükségletek, motívumok felébresztése az idegen nyelv tanulása iránt. 

- Idegen nyelvű információhordozók iránti kíváncsiság felkeltése. 

- Erősíteni az Európában való eligazodás, kommunikálás igényét. 

 Beszédértés: 

- Az idegen nyelvi témákban feldolgozott, begyakorolt szavak megértése, értelmezése. 

- Egyszerű, a témához kapcsolódó kérdések felfogása, megválaszolása. 

- Kapcsolatfelvétel a tanult témakörökben. 

- Kérdések, igények egyszerű kifejezése. 

- Utasítások gyakorlása. 

 Beszédkészség: 

- Az akusztikus észlelés fejlesztése. 

- A tanult szavak pontos értelmezése, érthető nyelvi megfogalmazása, kiejtése. 

- Képesség egyszerű kérdések megfogalmazására és azok megválaszolására. 

A tanulók értékelésének elve: 

Az idegen nyelv tanulásában kiemelt szerepe van a folyamatos és következetes értékelésnek. Az értékelés 

alapja a tanulók önmagukhoz mért fejlődése. Az értékelés legfontosabb célja az ösztönzés. 

A szakasz végére elvárható követelmények 

 Mutasson érdeklődést, szándékot az idegen nyelv tanulása iránt. 

 Értse a begyakorolt szavakat, kérdéseket, utasításokat. 

 Tudjon bemutatkozni, köszönni. 

 Tudjon tanult mondókát elmondani, dalt elénekelni. 

 Legyen képes használni a rendelkezésre álló segédanyagokat – képeket, szóképet, tárgyképet, 

hanganyagot – a nyelvtanulásban. 



Cecei Általános Iskola  Pedagógiai Program IV. rész 

 

4. MATEMATIKA 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs, rehabilitációs feladatai: 

a) A tanulás eszközeinek célszerű használata. 

b) Kíváncsiság ébrentartása, az önbizalom folyamatos megerősítése. 

c) Ismeretek mozgósítása bemutatott analóg helyzetekben, alkalmazás a próbálgatások szintjén. 

d) Cselekvésben jelentkező problémák segítséggel, majd segítség nélkül való felismerése, megbeszélése, 

megoldása próbálkozással. Az eredmény ellenőrzése. 

e) Tárgyak, személyek, alakzatok, jelenségek, mennyiségek összehasonlítása, becslése. 

f) A matematika tanulásához szükséges fogalmak fokozatos megismerése. 

g) A közös cselekvéshez, munkához szükséges tulajdonságok, képességek felépítése, szokások kialakítása. 

h) A tantárgy iránti tanulási kedv folyamatos szinten tartása. Az önfejlesztés igényének támogatása, 

értékelése. Az önismeret, az önszabályozás képességének fejlesztése. 

i) Mindennapos probléma megoldásának elképzelése, sejtés megfogalmazása. A képzelt és a tényleges 

megoldás összevetése. 

A tantárgy tanításának céljait évfolyamonként, a követelményeket és tananyagokat főtémánként jeleníti 

meg a tanterv. 

A tananyagok között kiemelten (félkövér betűtípussal) szerepelnek a tanulói tevékenységek, mivel ezek 

értékelésének módja eltér a fogalmak elsajátításának értékelésétől. 

A tanterv a klasszikus matematikai fejezetek szerinti csoportosításban tartalmazza a tananyagot. A NAT 

"Gondolkodási módszerek alapozása" c. témakörének  tananyagait az egyéb témakörökbe, 

leghangsúlyosabban  azonban a  Halmazok, valószínűség, statisztika c. főtémába integráltan  építettük a 

tantervbe.  

A követelményrendszeren belül elkülönítettük a következő évfolyamba lépés feltételeit, kivéve az 1-

3.évfolyamot, hiszen a hatályos jogszabályok értelmében ezen évfolyamokban ettől el kell tekintenünk. 

A tantárgyi teljesítmény ellenőrzési, értékelési rendszerét a tantárgyi főmodul, míg a taneszközök jegyzékét 

az évfolyammodulok tartalmazzák. 

Tartalom 

Matematika 1. 

Matematika 2. 

Matematika 3. 

Matematika 4. 

Matematika 5. 

Matematika 6. 

Matematika 7. 
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Matematika 8. 

Óraszámok: 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évi 148 148 148 148 148 148 148 148 

heti 4 4 4 4 4 4 4 4 

A tantárgy tanításának céljai: 

 A matematikai képességek és a gondolkodás fejlesztése, ezáltal pedig a tanulók egységes 

világképének kialakítása. 

 A környezet tárgyi, mennyiségi, téri, idői viszonyainak észlelése, megértése. 

 A matematikai ismeretek alkalmazása mindennapi élethelyzetekben. 

 A matematikai problémaérzékenység kialakítása. 

 Matematikai tudással megalapozni az önálló életvitelt, a társadalmi beilleszkedést. 

 Továbbképzési igény kielégítése. 

 Az 5-8. évfolyamon a matematika tanítás célja a környező világ mennyiségi-és térbeli viszonyainak 

konkrét megismertetése. 

 Ebben a szakaszban képessé tenni a tanulókat egyszerű matematikai problémák felismerésére. 

 Segíteni szükséges az ismeretek olyan szintű alkalmazását, amely a mindennapi élethelyzetekben 

előforduló matematikai feladatok önálló megoldásával lehetővé teszi a továbbképzési igény 

egyszerűbb szintű kielégítését. 

Követelmények 

 Legyen biztos számfogalma a tízezres számkörben. 

 Olvassa, írja a számokat rutinszerűen. 

 Tudjon elvégezni szóbeli és írásbeli műveleteket a tízezres számkörben. 

 Tudja ellenőrizni számításait. 

 Ismerjen fel és különböztessen meg egyszerű geometriai alakzatokat. 

 Tudja kiszámítani a négyzet és téglalap kerületét, területét. 

 Ismerjen fel egyszerű relációkat, használja adekvátan a relációs fogalmakat. 

 Tudjon megoldani egyszerű függvényeket. 

 Végezzen válogatásokat, osztályozásokat, csoportosításokat megadott szempont alapján. 

 Tudjon sorozatokat kiegészíteni felismert szempont alapján. 

 Tudjon állításokat fogalmazni halmazokról. 

 Tudja eldönteni egyszerű állítások igazságát. 
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 Egészítsen ki rész- és metszethalmazt hiányzó elemekkel 

 Legyen képes események bekövetkezésének lehetőségeit rajzban ábrázolni.  

 Tudjon minél több valószínűségi lehetőséget előállítani. 

A tantárgyi teljesítmény ellenőrzése, értékelése: 

A fogalmak és összefüggések elsajátításának szintjei: 

 differenciálás 

 megértés (tartalma és terjedelme) 

 reprodukálás 

 alkalmazás 

Az egyes témakörök tanítása során több alkalommal diagnosztizáló mérést végzünk az eredmények és 

kudarcok feltárása és az egyéni fejlesztő programok kidolgozása érdekében.  

A témakörök végén, valamint a tanév elején, közepén és végén  összegző felmérés segítségével értékeljük a 

tanulók tudását. 

A diagnosztikus mérésekben nyújtott teljesítményt célszerű feladattípusonként  %-ban kifejezni.  

 kiváló: a feladatok 86 - 100%- ának; 

 jó: a feladatok 70 - 85%- ának; 

 közepes: a feladatok 45 - 69%- ának; 

 gyenge: a feladatok 20 - 44%- ának hibátlan végrehajtása. 

Az ilyen módon kapott mutatók az egyéni diagnózis és terápia alapjául szolgálnak. Szöveges értékelésnél 

kerülendők a negatív minősítések. 
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4.1. MATEMATIKA (1. ÉVFOLYAM) 

Évfo-

lyam 

téma

kör 

Óra-

szám 

Didaktikai feladat 

Új ismeret 

feldolgozása 

Rendszerezés - 

rögzítés 
Alkalmazás 

Ellenőrzés - 

értékelés 

1. 

1. 74 20 30 15 9 

2. 30 8 15 5 2 

3. 25 5 13 5 2 

4. 12 4 5 2 1 

 

Tartalom: 

 Számtan, algebra 

 Geometria, mérések 

 Halmazok, logika 

 Relációk, függvények, sorozatok 

A következő évfolyamba lépés követelményei: 

 Ismerje (tudja írni, olvasni) a számjegyeket 0-tól 10-ig.  

 Ismerje számszomszédjaikat, helyüket a számegyenesen.  

 Tudjon szóban összeadni, kivonni 10-es körben eszközzel.  

 Különböztesse meg a tárgyak kiterjedésével (hosszúság, szélesség) tömegével (könnyebb, 

nehezebb) alakjával (gömbölyű, lapos, szögletes, kerek) kapcsolatos fogalmakat. 

 Ismerje fel és nevezze meg az általános alakú síkidomokat ( háromszög, négyszög, kör ).  

 Ismerje fel és nevezze meg a tárgyak kölcsönös helyzetét.( alatta, felette, mögötte, kint, bent) . 

 Használja biztosan a kisebb, nagyobb, egyenlő fogalmakat.  

 Értse a "mindegyik" "egyik sem" kifejezéseket tartalmazó állításokat. 

Tanulói eszközök: 

 Színesrúd – készletek 

 Pálcika - és korongkészlet 

 Játékpénzek 

Számtan, algebra: 

Követelmények 

 Ismerje (tudja írni, olvasni) a számjegyeket 0-tól 10-ig. 

 Ismerje számszomszédjaikat, helyüket a számegyenesen 
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 Tudjon szóban összeadni, kivonni 10-es körben eszközzel. 

 Tudjon értelmezni és megoldani eszköz segítségével elemi szöveges feladatokat. 

 Ismerje az 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es pénzérmét. 

Tananyag 

 Számfogalom kialakítása: 5-10-es körben. 

 Számok viszonyítása, rendezése. 

 Számok helye a számegyenesen, számszomszédok. 

 Sorszámok, sorszámnevek.  

 Páros-, páratlan számok. 

 Szóbeli összeadás, kivonás 10-es számkörben. 

 Műveletek megoldása matematikai eszközökkel, rajzban. 

 A tagok felcserélhetősége. 

 Eljátszással, kirakással, rajzzal szóban, szóban megfogalmazott egyszerű szöveges feladatok 

 1, 2, 5, 10 Ft-os pénzérmék használata. 

Geometria, mérések: 

Követelmények 

 Ismerje fel és nevezze meg az általános alakú síkidomokat (háromszög, négyszög, kör). 

 Tudjon hasonló síkidomokat rajzolni. 

Tananyag 

 Geometriai alakzatok létrehozása rajzban, tépéssel, nyírással.  

 Geometriai alakzatok tulajdonságainak megfigyelése, megfogalmazása.  

 Szétválogatásuk megismert tulajdonságaik alapján.  

 Testek építése építőkockákból, rudakból.  

 Síkidomok előállítása tépéssel, vágással, hajtogatással. 
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Halmazok, logika: 

Követelmények: 

 Legyen képes halmazokat képezni valóságos tárgyakkal és rajzban. 

 Tudjon adott számú halmazt képezni valóságos tárgyakkal és rajzban. 

 Értse a "mindegyik" "egyik sem" kifejezéseket tartalmazó állításokat. 

Tananyag: 

 Számfogalom kialakításának előkészítése: határozatlan és határozott halmazok alkotása, 

összehasonlítása, mennyiségfogalmak érzékeltetése: sok, kevés, semmi, több, kevesebb, ugyanannyi. 

 Halmazok számosságának megállapítása – az elemek megszámlálása, egyeztetésük számnévvel, 

számképpel, számjeggyel. 

 A műveletek tartalmi értelmezése: halmazok bővítése – szűkítése; egyesítése – különbsége rajzban.  

Relációk, függvények, sorozatok: 

Követelmények: 

 Használja biztosan a kisebb, nagyobb, egyenlő fogalmakat.  

 Különböztesse meg a tárgyak kiterjedésével (hosszúság, szélesség) tömegével (könnyebb, nehezebb) 

alakjával (gömbölyű, lapos, szögletes, kerek) kapcsolatos fogalmakat. 

 Ismerje fel és nevezze meg a tárgyak kölcsönös helyzetét.(alatta, felette, mögötte, kint, bent)! 

 Nevezze meg a tárgyi valóság relációit (alatt, fölött, mellett, mögött, kívül, belül)! 

 Használja biztosan a kisebb, nagyobb, egyenlő fogalmakat. 

 Tudjon analóg sorozatokat képezni adott szabály alapján  

Tananyag: 

 A közvetlen környezetben lévő személyek, tárgyak tulajdonságai:  

o szín, forma, nagyság 

o térbeli helyzetek – viszonyszavak 

o azonosságok, különbözőségek 

 Relációs jelek.  

 Relációk megfogalmazása szóban. 

 Összefüggések felismertetése: személyek, tárgyak kapcsolatában,  

 Hozzárendelések párosító játékokban. 

 Tájékozódás térben. Tárgyak térbeli helyzetének megfigyelése, megfogalmazása, létrehozása. 

 Az „alatt, fölött, mellett, előtt, mögött” fogalmak helyes használata. 

 Mennyiségek összehasonlítása, összemérése. Mérés választott egységekkel (hosszúság, tömeg, 

űrtartalom). 
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 Ciklikus sorok folytatása, növekvő, csökkenő számsorozatok. 

4.2. MATEMATIKA (2. ÉVFOLYAM) 

Óraszám: évi: 148           heti: 4 

Évfo-

lyam 
témakör 

Óra-

szám 

Didaktikai feladat 

Új ismeret 

feldolgozása 

Rendszerezés - 

rögzítés 
Alkalmazás 

Ellenőrzés - 

értékelés 

2. 

1. 74 20 30 15 9 

2. 30 8 15 5 2 

3. 25 5 13 5 2 

4. 12 4 5 2 1 

5. 7 1 4 1 1 

 

Tartalom: 

 Számtan, algebra 

 Geometria, mérések 

 Halmazok, logika 

 Relációk, függvények, sorozatok 

 Kombinatorika, statisztika 

Követelmény 

 Tudja írni, olvasni a számjegyeket  100-ig.  

 Ismerje számszomszédaikat, helyüket a számegyenesen.  

 Tudjon összeadni, kivonni  50-es körben eszközzel. 

 Tudjon értelmezni és megoldani eszköz segítségével elemi szöveges feladatokat.  

 Tudja használni a pénzeket  20-ig. 

 Tudjon alkalmi mérőeszközzel és mértékegységgel mérni. 

 Alkalmazza a környezeti relációkkal kapcsolatos fogalmakat. 

 Tudjon analóg sorozatokat képezni adott szabály alapján. 

 Értse a  "vagy"  és  "nem"  fogalmakat tartalmazó állításokat.  

 Legyen képes az igaz, hamis állítások differenciálására konkrét esetekben. 

Tanulói eszközök: 

 Színesrúd – készletek 

 Pálcika - és korongkészlet 
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 Játékpénzek 

 Mérőeszközök 

 Síkidom és testmodellek 

Számtan, algebra: 

Óraszám: 74 

Követelmények: 

 Tudja írni, olvasni a számjegyeket 20-ig.  

 Ismerje számszomszédjaikat, helyüket a számegyenesen.  

 Tudjon összeadni, kivonni 20-as körben. 

 Ismerje fel a pénzeket 50-ig. 

 Tudja használni a pénzeket 20-ig. 

 Tudjon egyszerű szöveges feladatokat értelmezni, az adatokat lejegyezni. 

Tananyag: 

 Számkör bővítés 20-ig. 

 Számok viszonyítása, rendezése.  

 Egy és kétjegyű számok fogalma. 

 Számok helye a számsorban, számszomszédok.  

 Sorszámok, sorszámnevek.  

 Páros-, páratlan számok.  

 A helyi - értékes írásmód tudatosítása. 

 20-as pénzérme használata. 

 Szóbeli összeadás, kivonás, pótlás, tízes átlépés nélkül: kerek tízeshez egyjegyűek adása, teljes 

kétjegyű számhoz egyjegyű adása tízes átlépés nélkül. (analógia). 

 Műveleti jelek bevezetése. 

 Tízes számrendszer szerkezeti sajátosságainak bemutatása Műveletek előkészítése – kétjegyű számok 

bontása tízesek és egyesek összegére.  

 Az egyjegyű és kétjegyű szám fogalma. 

 Egyszerű szöveges feladat lejátszása, megjelenítése, lerajzolása, lejegyzése, közös megoldása. 

Geometria, mérések: 

Óraszám: 30 

Követelmények 

 Tudjon alkalmi mérőeszközzel és mértékegységgel mérni. 
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 Legyen képes mérhető tulajdonságok becslésére és kifejezésére (rövidebb, hosszabb, könnyebb, 

nehezebb, kevesebb, több). 

 Nevezze meg, differenciálja a kockát, a gömböt és a téglatestet. 

 Rajzoljon háromszöget, kört, négyszöget. 

Tananyag: 

 A természetes szám, mint a mennyiségek mérőszáma. 

 Mennyiségtartalom megerősítése. 

 Mérési tapasztalatok gyűjtése.  

 Mennyiségek mérése választott és szabvány mértékegységekkel (méter, liter, kilogramm). 

 Az idő múlásának érzékeltetése óra, napszak, nap. 

 Testek építése minta alapján.  

 Síkidomok előállítása megadott feltétel szerint pálcikákból, lyukas táblán.  

 Síkidomok tulajdonságainak megfigyelése, megfogalmazása, csoportosításuk (háromszög, 

négyszög, kör) 

 Testek tulajdonságainak megfigyelése, megfogalmazása, csoportosításuk (gömbölyű, szögletes)  

 Testek és síkidomok csoportosítása, rendezése adott tulajdonság alapján.  

Halmazok, logika: 

Óraszám: 25 

Követelmények: 

 Képezzen halmazokat valóságos tárgyakkal és rajzban. 

 Értse a "vagy"  és  "nem"  fogalmakat tartalmazó állításokat.  

 Legyen képes az igaz, hamis állítások differenciálására konkrét esetekben. 

Tananyag: 

 Halmazok számosságának megállapítása – az elemek megszámlálása. Egyeztetésük számnévvel, 

számképpel, számjeggyel. 

 Halmazok összemérése – több, kevesebb. 

 Válogatás, csoportosítás tulajdonságok alapján, tulajdonság jelölése jelkártyával. 

 Tulajdonságok megfogalmazása állítások formákban, állításokhoz  halmazok alkotása. 

 Tulajdonságok változásának megfigyelése, megfogalmazása. 

 Logikai készlet elemeinek egymáshoz rendelése egy tulajdonság változásával. 

 Halmazok számosságának megállapítása – az elemek megszámlálása. Egyeztetésük számnévvel, 

számképpel, számjeggyel. 

Relációk, függvények, sorozatok: 
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Óraszám: 12 

Követelmények: 

 Alkalmazza a környezeti relációkkal kapcsolatos fogalmakat 

 Legyen képes elemi függvények megoldására, tudjon egyszerű sorozatokat képezni. 

 Alkalmazza helyesen az előtte, mögötte, kisebb, nagyobb fogalmakat. 

 Ismerje fel állandó különbségű csökkenő vagy növekvő sorozatok szabályait. 

 Tudjon egyszerű ciklikus sorokat folytatni.  

Tananyag: 

 Ciklikus sorok folytatása, sorozatok, sorrend, egymásutániság megfigyelése, leképzése. 

 Összefüggések felismertetése személyek, tárgyak, helyzetek, geometriai kapcsolatok, halmazok 

számossága között. 

 Jelölések használata (összekötés, nyíl relációs jelek) 

 Soralkotások, növekvő, csökkenő számsorok. 

 Számsorok állandó különbsége: 1, 2, 5.  

 Hozzárendelések más matematikai témakörök anyagához igazodva.  

 Sorozatok képzése adott szabály alapján.  

 Tájékozódás síkon.  

 Síkbeli helyzetek megfigyelése, megfogalmazása. 

Kombinatorika, statisztika: 

Óraszám: 7 

Követelmények: 

 Legyen jártas események bekövetkezésének rajzban történő ábrázolásában.  

Tananyag: 

 Tapasztalatszerzés események bekövetkezésének ábrázolásában. 

 Kockadobás, pénzfeldobás, rajzos és táblázatos ábrázolás 

4.3. MATEMATIKA (3. ÉVFOLYAM) 

Óraszám: évi: 148           heti: 4 

Év-

fo-

lyam 

Témakör 
Óra-

szám 

Didaktikai feladat 

Új ismeret 

feldolgozása 

Rendszerezés - 

rögzítés 
Alkalmazás 

Ellenőrzés - 

értékelés 

3. 
1. 74 20 30 15 9 

2. 30 8 15 5 2 
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3. 25 5 13 5 2 

4. 12 4 5 2 1 

5. 7 1 4 1 1 

 

Tartalom: 

 Számtan, algebra 

 Geometria, mérések 

 Halmazok, logika 

 Relációk, függvények, sorozatok 

 Kombinatorika, statisztika 

Következő évfolyamba lépés feltételei: 

 Ismerje (tudja írni, olvasni) a számokat 100-ig.  

 Tudjon egyszerű szöveges feladatokat értelmezni, az adatokat lejegyezni. 

 Tudjon számok közti nagysági összehasonlításokat tenni.  

 Ismerje a pénzeket 1000-ig, tudja használni 100-ig. 

 Ismerje fel és nevezze meg a kockát és téglatestet, gömböt, négyzetet, kört, háromszöget, tudjon 

előállítani testeket gyurmából, síkidomokat vágással, tépéssel, rajzolással.  

 Legyen képes kockát, téglatestet építeni más testekből. 

 Ismerje fel a mennyiségek közti relációkat. 

 Nevezze meg a tárgyi valóság relációit (alatt, fölött, mellett, mögött, kívül, belül). 

 Legyen képes mérhető tulajdonságok becslésére és kifejezésére (rövidebb, hosszabb, könnyebb, 

nehezebb, kevesebb, több). 

 Legyen képes adott szabály alapján soralkotásra.  

 Értse a minden..., van olyan...,egy sem...  fogalmakat tartalmazó állításokat.  

Tanulói eszközök: 

 Színesrúd – készletek 

 Pálcika - és korongkészlet 

 Játékpénzek 

 Mérőeszközök 

 Síkidom és testmodellek 

 Lyukas tábla 

 Síktükör 

 Szerkesztőeszközök 

Számtan, algebra: 
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Óraszám: 74 

Követelmények: 

 Ismerje (tudja írni, olvasni) a számokat 100-ig.  

 Ismerje a helyi-értékes írásmódot.  

 Tudjon számok közti nagysági összehasonlításokat tenni.  

 Tudjon önállóan megoldani egyszerű szöveges feladatot.  

 Ismerje a pénzeket 1000-ig, tudja használni 100-ig. 

 Végezzen gyorsan, megbízható pontossággal összeadást, kivonást, szorzást szóban, a tanult 

számkörön belül. 

Tananyag: 

 Számkör bővítés 50-ig, majd 100-ig – alapozás. 

 Tízes számrendszer szerkezeti sajátosságainak elmélyítése. 

 A száz fogalma. 

 Kerek tízesek, teljes kétjegyű számok írása, olvasása, értelmezése. 

 Elemek megszámlálása, leszámlálása. Csoportosítás tízes csoportok alkotása. Kétjegyű számok. 

Mennyiség egyeztetése számnévvel, számjeggyel.  

 Számok viszonyítása, rendezése. Számok helye a számsorban, számszomszédok. 

 A mindennapi gyakorlatban előforduló római számok írása, olvasása 50-ig. Soralkotások, állandó 

különbség 1, 2, 5, 10. 

 Műveletek előkészítése: kétjegyű számok bontása: 

 50-es, 100-as pénzérme használata, kifizetések különböző pénzérmékkel. 

 Összeadás kivonás 20-as számkörben tízes átlépéssel.  

 Kétjegyű számok összeadása kivonása tízes átlépés nélkül, analógia segítségével. 

 Szorzás, bennfoglalás és részekre osztás értelezése. 

 A műveleti jelek bevezetése. 

 10-es, 5-ös, 2-es szorzó- és bennfoglaló táblák kiépítése.  

 Műveletek megjelenítése cselekvéssel, tárgyakkal, rajzban.  

 Műveletek közötti kapcsolat: összeadás, kivonás, szorzás, bennfoglalás. 

 Egyszerű szóbeli, írásbeli szöveges feladatok megjelenítése, lejegyzése, megoldása, ellenőrzése. 

Geometria, mérések: 

Óraszám: 30 

Követelmények 

 Tükrözés síktükörrel. A megfigyelések megfogalmazása. 

 Tengelyesen tükrös alakzatok létrehozása. 
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 Vonalak tulajdonságai. Pont és vonal helyzete. 

 Tudja felismerni és megnevezni a kockát és téglatestet, gömböt, hengert, négyzetet, kört, 

háromszöget, tudjon előállítani testeket gyurmából, síkidomokat vágással, tépéssel, rajzolással.  

 Legyen képes kockát, téglatestet építeni más testekből. 

 Értse a „minden..., van olyan...,egy sem...”  fogalmakat tartalmazó állításokat.  

 Ismerje a hosszúság, tömeg és űrtartalom leggyakrabban használt mértékegységeit és mérőeszközeit.  

 Ismerje fel a mennyiségek közti relációkat. 

 Ismerje a hosszúság, tömeg és űrtartalom leggyakrabban használt mértékegységeit és mérőeszközeit.  

Tananyag: 

 Testek építése, síkidomok előállítása adott feltétellel.  

 Síkidomok rajzolása (szabad kézzel, vonalzóval). 

 Tengelyesen tükrös alakzatok rajzolása, tükörképek relációinak megfigyelése. 

 Pont és egyenes távolsága. 

 Testek (kocka, téglatest, henger, gömb), síkidomok (téglalap, négyzet, háromszög, kör) felismerése, 

megnevezése. 

 Testek és síkidomok válogatása megadott szempont szerint. 

 Testek építése más testekből. 

 Mérés választott és szabvány egységekkel. 

 Hosszúság (m, dm) űrtartalom (l, dl), tömeg (kg) becslése, mérése. 

 Időtartalom érzékeltetése: évszak, hónap, hét, nap, napszak, óra. 

 Időpont leolvasása (egész órák). 

Halmazok, logika: 

Óraszám: 25 

Követelmények: 

 Legyen jártas az állítások igazságának eldöntésében. 

 Értse és alkalmazza a minden..., van olyan...,egy sem...  fogalmakat tartalmazó állításokat.   

Tananyag: 

 Csoportosítások megadott és választott szempont szerint. Tulajdonságok változásának 

megfigyelése, megfogalmazása. 

 Igaz, nem igaz állítások megfogalmazása. 

 Halmazképzés síkidomokból, testekből adott és felismert szempont alapján. 

 Állítások fogalmazása halmazok elemeiről. 

Relációk, függvények, sorozatok: 
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Óraszám: 12 

Követelmények: 

 Ismerje fel a mennyiségek közti relációt. 

 Ismerje a valóságos tárgyak relációit jelölő fogalmakat. 

 Legyen képes adott szabály alapján soralkotásra.  

 Tudjon megoldani egyszerű nyitott mondatokat.  

 Összefüggések kifejezése rajzzal, jelekkel. 

Tananyag: 

 Szabályjáték logikai készlettel, számokkal egy, majd két tulajdonság változásával. 

 Állandó különbségű sorozatok megadott, majd felismert szabály alapján. 

 Nyitott mondatokba elemek, számok behelyettesítése. 

 Nyitott mondatok igazságfeltételei. 

Kombinatorika, statisztika: 

Óraszám: 7 

Követelmények: 

 Legyen képes minél több lehetséges eset bekövetkezését rajzban ábrázolni. 

Tananyag: 

 Dobókockajáték, valószínűségi kísérlet. 

4.4. MATEMATIKA (4. ÉVFOLYAM) 

Óraszám: évi: 148           heti: 4 

Évfo-

lyam 
témakör 

Óra-

szám 

Didaktikai feladat 

Új ismeret 

feldolgozása 

Rendszerezés - 

rögzítés 
Alkalmazás 

Ellenőrzés - 

értékelés 

4. 

1. 74 20 30 15 9 

2. 30 8 15 5 2 

3. 25 5 13 5 2 

4. 12 4 5 2 1 

5. 7 1 4 1 1 

 

Tartalom: 

 Számtan, algebra 

 Geometria, mérések 
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 Halmazok, logika: 

 Relációk, függvények, sorozatok 

 Kombinatorika, statisztika: 

A következő évfolyamba lépés feltételei: 

 Ismerje a számokat 1000-ig. 

 Tudjon írásban összeadni, kivonni az ismert számkörön belül. 

 Ismerje a helyi-értékes írásmódot. 

 Tudja alkalmazni az időegységek (év, hónap, hét, nap) fogalmát. 

 Végezzen becsléseket és méréseket dm, dl, dkg pontossággal. 

 Tudjon önállóan megoldani egyszerű szöveges feladatot. 

 Legyen jártas a négyzet és a téglalap kerületének tapasztalati számításában. 

 Ismerje fel hasonló számsorok szabályát. 

 Alkalmazza a minden..., van olyan..., egy sem..., és, vagy fogalmakat állításaikban. 

 Legyen képes táblázatokba rendezett adatok leolvasására, szabályszerűség felismerésére. 

 Tudjon megfogalmazni egyszerű állításokat és azok tagadását. 

Tanulói eszközök: 

 Színesrúd – készletek 

 Pálcika - és korongkészlet 

 Játékpénzek 

 Mérőeszközök 

 Síkidom és testmodellek 

 Lyukas tábla 

 Síktükör 

 Szerkesztőeszközök 

 Dobókocka 

Számtan, algebra: 

Óraszám: 74 

Követelmények: 

 Ismerje a számokat 1000-ig. 

 Alkalmazza a helyi - értékes írásmódot. 

 Tudjon írásban összeadni, kivonni az ismert számkörön belül.  

 Alkalmazza a 2 –3 –4 -6-os szorzó- és bennfoglaló táblákat feladatmegoldásban.  

 Ismerje az írásbeli szorzás műveleti algoritmusát. 
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 Ismerje a pénznemeket (200; 500;1000;2000), végezzen kifizetéseket. 

 Tudjon egy műveletes szöveges feladatból nyitott mondatot felírni. 

Tananyag: 

 Számfogalom elmélyítése 100-as számkörben, megszámlálás, számképzés, számok bontása, 

pótlása. 

 Alaki érték, helyi érték, valódi érték közötti összefüggés elmélyítése. 

 Számok nagyságbeli viszonya, relációk rendezések, soralkotások. 

 Műveletfogalom előkészítés – teljes kétjegyű számok bontása. 

 Szóbeli összeadás, kivonás tízes átlépéssel. 

 Írásbeli összeadás: teljes kétjegyűek tízes átlépés nélkül, egyeseknél tízes átlépéssel. 

 Írásbeli kivonás tízes átlépés nélkül elvétellel, pótlással. 

 2-4, 3-6, 5 szorzó – bennfoglaló tábla kiépítése, memorizálás. 

 200, 500, 1000,2000 pénznemek használata. Kifizetések. 

 Egyszerű szóbeli, írásbeli szöveges feladatok várható eredményének becslése, összehasonlítása a 

valósággal. Kérdések megválasztása. Ismert és ismeretlen adatok megállapítása. 

Geometria, mérések: 

Óraszám: 30 

Követelmények: 

 Különböztesse meg a testeket tulajdonságaik alapján.  

 Tudjon testeket építeni más testekből. 

 Tudjon testeket és síkidomokat csoportosítani élek, oldalak, csúcsok, szögek alapján. 

 Ismerje az egyenes, félegyenes, szakasz fogalmát. 

 Legyen jártas a négyzet és a téglalap kerületének tapasztalati számításában 

 Tudjon becsléseket és méréseket végezni dm, cm, dl, dkg pontossággal. 

 Tudja alkalmazni az időegységek (év, hónap, hét, nap) fogalmát.  

Tananyag: 

 Síkidomok előállítása rajzban, megnevezésük határoló vonalak, határoló oldalak és csúcsok száma 

szerint. A négyzet és a téglalap tulajdonságainak megfigyelése megfogalmazása.  

 Rajzolásuk négyzetháló papíron.  

 Tükrös alakzatok felismerése, előállításuk egy tükörtengellyel (kirakással, tépéssel, nyírással).  

 Eltolás térben és síkban, az eltolás eredményének megfigyelése. 

 Testek építése más testekből.  

 Testek építése, felismerése, megnevezése. Válogatások adott tulajdonság alapján. 
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 Egyenesek, félegyenesek, szakaszok, síkidomok rajzolása szabad kézzel és vonalzó segítségével. 

 A kerület fogalma.  

 A terület fogalmának előkészítése lefedéssel. 

 Mennyiségfogalom megerősítése gyakorlati méréses példákkal. 

 Hosszúság (cm), tömeg (dkg) becslése, mérése 

 Időpont leolvasása (perc) 

 Naptár használata. 

Halmazok, logika: 

Óraszám: 25 

Követelmények: 

 Alkalmazza a „minden..., van olyan..., egy sem..., és, vagy” fogalmakat állításaikban.  

 Tudjon alaphalmazokon adott tulajdonságú részhalmazt előállítani. 

 Tudjon megfogalmazni egyszerű állításokat és azok tagadását.  

Tananyag: 

 Részhalmaz és kiegészítő halmaz előállítása változatos alaphalmazokon (személyek, tárgyak, logikai 

készlet). 

 Tulajdonságok és tagadásuk megfogalmazása, jelölésük jelkártyával. 

Relációk, függvények, sorozatok: 

Óraszám: 12 

Követelmények: 

 Ismerje fel hasonló számsorok szabályát.  

 Legyen képes táblázatokba rendezett adatok leolvasására, szabályszerűség felismerésére. 

 Tudjon síkidomokat rajzban és sajátosságaik alapján szóban reprodukálni. 
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Tananyag: 

 A mennyiségi változás megjelenítése rajzban, lejegyzés művelettel.  

 Összefüggések felfedezése bővülő elemek megadásával 

 Elemek rendezése adott, vagy felismert szempontok alapján. 

 Szabályjáték alkalmazása számolási műveletekkel.  

 Táblázatok kiegészítése adott szabály alapján. 

 Hiányos sorozatok kiegészítése.  

Kombinatorika, statisztika: 

Óraszám: 7 

Követelmények: 

 Szerezzen tapasztalatot események eredményeinek táblázatba foglalásában. 

 Tudjon kiegészíteni hiányos táblázatokat adott és felismert szabály alapján. 

Tananyag: 

 Valószínűségi kísérlet dobókockajátékban. 

 Táblázatok hiányzó adatainak pótlása adott és felismert szabály alapján. 

4.5. MATEMATIKA (5. ÉVFOLYAM) 

Óraszám: évi: 148           heti: 4 

Évfo-

lyam 
témakör 

Óra-

szám 

Didaktikai feladat 

Új ismeret 

feldolgozása 

Rendszerezés - 

rögzítés 
Alkalmazás 

Ellenőrzés - 

értékelés 

5. 

1. 74 25 25 15 9 

2. 30 10 13 5 2 

3. 25 5 13 5 2 

4. 12 4 5 2 1 

5. 7 1 4 1 1 

 

Tartalom: 

 Számtan, algebra 

 Geometria, mérések 

 Halmazok, logika 

 Relációk, függvények, sorozatok 

 Kombinatorika, statisztika 
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A következő évfolyamba lépés feltételei: 

 Legyen kialakult számfogalma ezres körben 10.000-ig. 

 Végezzen alapműveleteket (összeadás, kivonás, szorzás) írásban. 

 Ellenőrizze a megoldott feladatokat 

 Tudjon adatokat lejegyezni, a számítások elvégzéséhez, majd önállóan választ adni a kérdésekre. 

 Tudjon összeadással, kivonással, szorzással számsorokat előállítani.  

 Tudjon megoldani egyszerű nyitott mondatokat. 

 Nevezze meg a tanult testeket és síkidomokat, sorolja fel leglényegesebb tulajdonságaikat.  

 Tudja megmérni adott síkidom kerületét.  

 Tudjon adott szabálynak megfelelő számsorokat alkotni (állandó összefüggés esetén) 

 Tudjon adatokat leolvasni grafikonról, táblázatról.  

Tanulói eszközök: 

 Színesrúd – készletek 

 Pálcika - és korongkészlet 

 Játékpénzek 

 Mérőeszközök 

 Síkidom és testmodellek 

 Lyukas tábla 

 Síktükör 

 Szerkesztőeszközök 

 Dobókocka 

Számtan, algebra: 

Óraszám: 74 

Követelmények: 

 Ismerje a számokat 10.000-ig.  

 Legyen képes egy műveletes szöveges feladatból nyitott mondatot felírni. 

 Alkalmazza a 2-3-4-5-ös szorzó- és bennfoglaló táblákat feladatmegoldásban.  

 Tudjon pontosan elvégezni alapműveleteket (összeadás, kivonás szóban és írásban) a tanult 

számkörön belül. 

 Tudjon írásban összeadni, kivonni az ismert számkörön belül. 

 Ismerje az írásbeli szorzás műveleti algoritmusát. 

 Tudja használni a pénzeket 10.000-ig. 

Tananyag: 
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 Számkör bővítés 1000-ig. 

 Tízes számrendszer szerkezeti sajátosságának felelevenítése, elmélyítése.  

 A helyiérték-táblázat bővítése. az 1000-esek helye.  

 Számképzés adott feltételekkel. 

 Számok helye a számegyesen (százas szomszédok, egyes szomszédok) 

 Bontott alakú számok közötti kapcsolat, a nyíldiagram használata. 

 Számok közötti relációk kifejezése, jelölése jelekkel. 

 Tört fogalmának előkészítése: előállítás tevékenységgel, a részek neve, az egész neve törtrésszel. 

 Negatív számok fogalmának előkészítése: hőmérő, adósság. 

 Műveletfogalom előkészítése: kerek százasok bontása, helyi érték szerinti bontások, kerek számok 

szorzatalakja. 

 Összetett (2 művelettel megoldható) szöveges feladatok. 

 Feltételek és a kérdés szétválasztása. Lejegyzés, megoldás, ellenőrzés  

 Szóbeli összeadás, kivonás gyakorlása 8, 9, 7, szorzó bennfoglaló tábla kiépítése. Összefüggések a 

szorzótáblák között. 

 Szóbeli műveletek kerek 10-el, 100-al, az egyjegyű számok analógiájára. 

 Írásbeli összeadás teljes háromjegyű számokkal, helypótló a tízesek és az egyesek helyén a tízes 

átlépés fokozatainak betartásával.  

 Írásbeli kivonás. 

 Írásbeli szorzás, osztás (egyjegyű szorzóval, osztóval) a fokozatok betartásával. 

 Műveleti tulajdonság: összeadásoknál a tagok, szorzásnál a tényezők felcserélhetősége. 

 Műveletek közötti kapcsolat: összeadás - kivonás, összeadás-szorzás, szorzás – bennfoglalás. 

 Pénzhasználat 10.000-ig. 

Geometria, mérések: 

Óraszám: 30 

Követelménye: 

 Építsen testeket más testekből rajz alapján. 

 Tudja alkalmazni az időegységek (év, hónap, hét, nap) fogalmát.  

 Tudjon becsléseket és méréseket végezni dm, dl, dkg pontossággal. 

 Legyen jártas a négyzet és a téglalap kerületének tapasztalati számításában 

 Ismerje a geometriai szerkesztés eszközeit. 

 Tudjon síkidomokat rajzolni szerkesztőeszközök (vonalzó) segítségével. 

Tananyag: 
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 Testek építése lapokból és egységkockákból.  

 Síkidomok előállítása lyukas táblán, rajzolással.  

 Tulajdonságaik megfigyelése, megfogalmazása.  

 Mérés szabvány mértékegységekkel.  

 Mértékegység - rendszerek bővítése (km, mm, hl, cl., t, q, év, hónap, hét, nap) 

 Terület fogalmának előkészítése lefedéssel 

 Négyzet, téglalap területének mérése lefedéssel. 

 Négyzet és téglalap területének számítása. 

 Egyenesek és szakaszok, kölcsönös helyzete. 

 Párhuzamos-, merőleges, metsző egyenesek, négyzet, téglalap rajzolása derékszögű vonalzóval. 

 Különböző sugarú körök rajzolás körzővel. 

 Tükrözés egy tükörtengellyel lyukas táblán.  

 Nagyítás, kicsinyítés négyzethálón rajzban.  

 Nagyítás eredeti elemekkel. A két alakzat összehasonlítása. 

 Szimmetrikus és nem szimmetrikus relációk rajzosan. 

Halmazok, logika: 

Óraszám: 25 

Követelmények: 

 Tudjon alaphalmazokon adott tulajdonságú részhalmazt előállítani. 

 Tudjon megfogalmazni egyszerű állításokat és azok tagadását. 

 Alkalmazza a minden..., van olyan..., egy sem..., és, vagy fogalmakat állításaiban. 

Tananyag: 

 Két halmaz közös elemeinek keresése. 

 Metszethalmaz-képzése (személyek, tárgyak, matematikai eszközök). 

 Metszethalmaz ábrázolása. 

 Állítások halmazábra részeiről. 

 A logikai „és” értelmezése, „minden” „van olyan”, „van amelyik nem”, „egyik sem” kifejezések 

használata. 

Relációk, függvények, sorozatok: 

Óraszám: 12 

Követelmények: 

 Tudjon táblázatokba rendezett adatokat leolvasni, szabályszerűségeket felismerni. 

 Ismerje fel számsorok szabályát és tudja kiegészíteni a hiányos számsorokat.  
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Tananyag: 

 Adatok tervszerű gyűjtése, rendezése-közvetlen környezetben megfigyelhető események 

megszámlálása (járműforgalom). 

 Felismert szabály lejegyzése, szabály leolvasása nyíldiagramról. 

 Egy- és két bemenetelű táblázatok kiegészítése adott szabály alapján. 

 Különbségsorozat egy-két, majd állandó és változó különbséggel.  

 Soralkotás, kiegészítés. 

Kombinatorika, statisztika: 

Óraszám: 7 

Követelmények: 

 Tudja megállapítani események bekövetkezését: biztos, lehetetlen, nem lehetetlen. 

Tananyag: 

 Események megfigyelése, összeszámlálása (fej-írás játék, kockadobálás). 
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4.6. MATEMATIKA (6. ÉVFOLYAM) 

Óraszám: évi: 148           heti: 4 

Évfo-

lyam 
témakör 

Óra-

szám 

Didaktikai feladat 

Új ismeret 

feldolgozása 

Rendszerezés - 

rögzítés 
Alkalmazás 

Ellenőrzés - 

értékelés 

6. 

1. 74 25 25 15 9 

2. 30 10 13 5 2 

3. 25 5 13 5 2 

4. 12 4 5 2 1 

5. 7 1 4 1 1 

 

Tartalom: 

 Számtan, algebra 

 Geometria, mérések 

 Halmazok, logika 

 Relációk, függvények, sorozatok 

 Kombinatorika, statisztika 

A következő évfolyamba lépés feltételei: 

 Értse a tört és a negatív szám fogalmát. 

 Ismerje az egyjegyű osztóval való osztás technikáját. 

 Tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel.  

 Tudjon alapműveleteket elvégezni írásban /összeadást, kivonást 100.000-ig; szorzást 2 jegyű 

szorzóval. 

 Tudjon a legközelebbi tízesre, százasra, ezresre, tízezresre kerekíteni.  

 Tudjon 10 - 100 - 1000 - rel szorozni, osztani. 

 Tudja megállapítani a pontos időt mutatós és digitális órán egyaránt. 

 Tudja a négyzet és a téglalap kerületét kiszámítani, területet lefedéssel mérni. 

 Tudja az adatok táblázatba rendezni, valamint a szabályt felismerni és a táblázat hiányzó adatait 

kitölteni. 

 Tudjon alaphalmazokon adott tulajdonságú részhalmazt előállítani. 

 Tudja több tulajdonság megváltozását leolvasni nyíldiagramról.  

 Nevezze meg halmazok elemeinek közös tulajdonságait.  

Tanulói eszközök: 
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 Színesrúd – készletek 

 Pálcika - és korongkészlet 

 Játékpénzek 

 Mérőeszközök 

 Síkidom és testmodellek 

 Lyukas tábla 

 Síktükör 

 Szerkesztőeszközök 

 Dobókocka 

Számtan, algebra: 

Óraszám: 74 

Követelmények: 

 Tudjon alapműveleteket elvégezni írásban /összeadást, kivonást 10.000-ig; szorzást 2 jegyű 

szorzóval; osztást egyjegyű osztóval  

 Ismerje, alkalmazza a helyi-értékes írásmódot.  

 Értse a közönséges tört szám és a negatív szám fogalmát 

 Tudjon alapműveleteket elvégezni írásban /összeadást, kivonást 10000-ig; szorzást 2 jegyű szorzóval; 

osztást egyjegyű osztóval. 

 Tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel.  

 Tudjon a legközelebbi tízesre, százasra, ezresre, tízezresre kerekíteni.  

 Tudjon 10 - 100 - 1000- rel szorozni, osztani. 

 Ismerje a pénzeket 20.000-ig. 

Tananyag: 

 Számkör bővítés 10.000-ig.  

 A tízes számrendszer szerkezeti sajátossága 10000-es helyi értékig. 

 Számok írása, olvasása, helyük a számegyesen, ezres számszomszédok, teljes négyjegyű számok és 

kerek ezresek egyes szomszédjai. 

 Relációk azonos és különböző nagyságrendű számok között. 

 Állandó és váltakozó különbségű sorozatok előállítása, kiegészítése.  

 Különbség változásának megfigyelése. 

 A közönséges tört fogalma: törtrészek ábrázolása jelölés bevezetése: számláló, nevező, törtvonal.  

 Törtszám írása, olvasása. Az egész különböző nevei. 

 Műveletek közönséges törtekkel: azonos nevezőjű törtek összeadása, kivonása. 
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 1 egésznél kisebb törtszám pótlása 1 egészre eszközzel, majd eszköz nélkül. 

 Fokozatos körátlépéssel két- és háromjegyű számok szorzása egy- majd kétjegyű szorzóval – 

részletszorzatok lejegyzése. 

 Két-három-négyjegyű számok osztása egyjegyű osztóval 

 Összetett szöveges feladatok megoldási sorrend felállítása, leírás nyitott mondattal megoldás, 

ellenőrzés.  

 Negatív számok helye a számegyenesen. 

 2000, 5000,10 000, 20.000 pénznemek használata, kifizetések 

 Szóbeli összeadás, kivonás, pótlás kerek százasokkal, ezresekkel.  

 Szorzó, bennfoglaló táblák gyakorlása.  

 Írásbeli összeadás, kivonás teljes háromjegyű számokkal, helypótló különböző helyi értékekben. 

Geometria, mérések: 

Óraszám: 30 

Követelmények 

 Ismerje a km, mm, gr, mp fogalmakat. 

 Állapítsa meg a pontos időt mutatós és digitális órán egyaránt. 

 Rajzoljon merőleges és párhuzamos egyeneseket Tudja szerkeszteni a tanult geometriai alakzatokat. 

 Legyen jártas a szögmérő használatában, a szögek mérésében. 

 Tudja megmérni és kiszámítani a téglalap és négyzet kerületét, mérni területüket lefedéssel. 

 Sorolja fel síkidomok és testek legjellemzőbb sajátosságait. 

 Differenciálja a síkidomokat és testeket tulajdonságaik alapján. 

Tananyag: 

 Mérések és mértékváltások. 

 Mérések választott és szabvány mértékegységekkel.  

 Mértékváltások tanult mértékegységekkel. Átváltások, beváltások 

 Párhuzamos-, merőleges egyenesek, szögfelező- és szakaszfelező egyenesek, négyzet, téglalap 

szerkesztése. 

 A szög fogalma, fajtái. Szög rajzolása, mérése szögmérővel. 

 Sokszögek kerületének mérése, számítása.  

 Szakaszok és szögek másolása.  

 A négyzet és a téglalap kerületének számítása (összeadással, szorzással), területének mérése lefedése 

szabvány egységekkel. 

 Tükrözés, nagyítás, kicsinyítés négyzethálón 
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 Testek további tulajdonságai. 

 Csoportosítások határoló lapok tulajdonságai alapján (alak, nagyság, helyzet). 

 Síkidomok bővülő tulajdonságai. Csoportosítások határoló vonalak, oldalak száma, nagysága, 

helyzete, átlók, szimmetriatengelyek száma alapján. 

Halmazok, logika: 

Óraszám: 25 

Követelmények: 

 Nevezze meg halmazok elemeinek közös tulajdonságait.  

 Tudjon metszethalmazokat előállítani.  

Tananyag: 

 Halmazokról tanultak elmélyítése. 

 Az alap-rész – és kiegészítő halmazok további vizsgálata, tagadások – a logikai „nem” 

 Metszethalmaz számokkal, geometriai alakzatokkal.  

 A logikai „és” használata beszédben. 

Relációk, függvények, sorozatok: 

Óraszám: 12 

Követelmények: 

 Legyen tapasztalata hányados sorozatok alkotásában. 

 Értse a szám és mennyiségi relációt kifejező fogalmakat. 

 Tudjon adatokat táblázatba rendezni, valamint a szabályt felismerni és a táblázat hiányzó adatait 

kitölteni. 

 Tudjon adatokat leolvasni kitöltött táblázatról.  

 Ábrázoljon /irányítás mellett / adatokat táblázatos formában vagy grafikonon.  

 Tudjon egyszerű grafikonról adatokat leolvasni.  

Tananyag: 

 Relációk egyenlő nevezőjű közönséges törtek, mértékegységek, geometriai alakzatok között. 

 Különbség változásának megfigyelése. 

 Változó különbségű sorozatok folyatása. 

 Hányados sorozatok folytatása megadott szabály alapján. 

 Statisztikai adatok táblázatba rendezése. 

 Táblázatba rendezett adatok grafikus ábrázolása. 

 Adatok gyűjtése táblázatból. 
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Kombinatorika, statisztika: 

Óraszám: 7 

Követelmények: 

 Alkalmazza helyesen a biztos, lehetetlen, nem biztos, nem lehetetlen fogalmakat. 

Tananyag: 

 Megfigyelések, kísérletek a biztos és a lehetetlen megkülönböztetésére. 

4.7. MATEMATIKA (7.ÉVFOLYAM) 

Óraszám: évi: 148           heti: 4 

Év-

fo-

lyam 

téma-

kör 

Óra-

szám 

Didaktikai feladat 

Új ismeret 

feldolgozása 

Rendszerezés - 

rögzítés 
Alkalmazás 

Ellenőrzés - 

értékelés 

7. 

1. 74 30 20 15 9 

2. 30 10 13 5 2 

3. 25 5 13 5 2 

4. 12 4 5 2 1 

5. 7 1 4 1 1 

 

Tartalom: 

 Számtan, algebra 

 Geometria, mérések 

 Halmazok, logika 

 Relációk, függvények, sorozatok 

 Kombinatorika, statisztika 

A következő évfolyamba lépés feltételei: 

 Tudjon elvégezni alapműveleteket írásban /összeadást, kivonást 1.000.000-ig; szorzást 2- 3 jegyű 

szorzóval; osztást egyjegyű osztóval  

 Tudjon kerekítsen a legközelebbi tízesre, százasra, ezresre , tízezresre, százezresre, milliósra.  

 Tudjon összehasonlítani azonos számlálójú , vagy azonos nevezőjű törteket. 

 Tudjon egy műveletes szöveges feladatból nyitott mondatot felírni. 

 Tudjon összetett szöveges feladathoz megoldási tervet készíteni. 

 Tudja kiszámítani általános négyszög, háromszög kerületét, területét.  

 Tudja szerkeszteni a tanult geometriai alakzatokat. 
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 Legyen jártas a szögmérő használatában, a szögek mérésében. 

 Tudjon merőleges és párhuzamos egyeneseket rajzolni, szerkeszteni.  

 Tudjon síkidomot tükrözni, kicsinyíteni, nagyítani. 

 Tudjon előállítani metszethalmazokat adott és felismert szabály alapján.  

Tanulói eszközök: 

 Színesrúd – készletek 

 Pálcika - és korongkészlet 

 Játékpénzek 

 Mérőeszközök 

 Síkidom és testmodellek 

 Lyukas tábla 

 Síktükör 

 Szerkesztőeszközök 

 Dobókocka 

Számtan, algebra: 

Óraszám: 74 
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Követelmények: 

 Tudjon elvégezni alapműveleteket írásban /összeadást, kivonást 100..000-ig; szorzást 2 jegyű 

szorzóval; osztást egyjegyű osztóval /, tizedes törtek szorzását. 

 Tudjon kerekíteni a legközelebbi tízesre, százasra, ezresre, tízezresre, százezresre, milliósra.  

 Tudjon 10 - 100 - 1000 - rel szorozni, osztani. 

 Ismerje, alkalmazza a helyi-értékes írásmódot.  

 Tudjon összehasonlítani azonos számlálójú, vagy azonos nevezőjű törteket. 

 Tudjon összetett szöveges feladathoz megoldási tervet készíteni. Oldjon meg egyszerű szöveges 

feladatokat következtetéssel, számítással.  

Tananyag: 

 Számkör bővítés 100.000-ig. A tízes számrendszer szerkezeti sajátosságai. Teljes ötjegyű számok 

írása, olvasása, helypótló a különböző helyi-értékek. 

 Számok helye a számegyenesen. Bontás helyi érték szerint. 

 Számképzés legalább két feltétellel. 

 Negatív számok fogalmának megerősítése többféle esetben. 

 Szóbeli összeadás, kivonás, pótlás kerek tízezresekkel. 

 Kerek ezresek szorzása egyjegyű szorzóval 

 Teljes ötjegyű számok összeadása (többtagú) kivonása írásban. 

 Két-háromjegyű számok szorzása kétjegyű szorzóval. 

 Három-, négy-, ötjegyű számok osztása egyjegyű, majd kétjegyű osztóval 

 Szorzás, osztás 10-esl, 100-al, 1000-el. 

 Tört szám fogalmának elmélyítése: azonos nevezőjű és számlálójú törtek összehasonlítása, 

rendezése. 

 Közönséges törtek (10,100,1000 nevezőjű) írása tizedes alakban. 

 Tized, század, ezred értelmezése, helyük a helyi-érték táblázatban. 

 Műveletek közönséges törtekkel: különböző nevezőjű törtek összeadása, kivonása (közös nevező 

valamelyik tag nevezőjével azonos). 

 Szorzás egész számmal, osztás egész számmal (maradék nélkül). 

 Műveletek tizedes törtekkel: összeadás, kivonás, tizedes tört szorzása egész számmal. Tizedes vessző 

a szorzatban. 

 Egyszerű és összetett szöveges feladathoz megfelelő matematikai modell keresése. 

 Egyszerű szöveges feladat készítése. 

Geometria, mérések: 
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Óraszám: 30 

Követelmények 

 Ismerje a kocka, a téglatest, a háromszög, a hasáb tulajdonságait,  a kör alkotórészeit. 

 Tudjon rajzolni és szerkeszteni merőleges és párhuzamos egyeneseket  

 Tudja kiszámítani általános négyszög, háromszög kerületét, területét. 

 Tudjon szerkeszteni szögeket, téglalapot, négyzetet, háromszöget. 

 Tudjon síkidomot tükrözni, kicsinyíteni, nagyítani. 

Tananyag: 

 Testek-testhálók.  

 A négyzetes oszlop, a kocka és a téglatest fogalmi jegyei. 

 Háromszögek tulajdonságai. Osztályozásuk az oldalak és szögek nagysága szerint. 

 A kör és alkotórésze. 

 Mérések növekvő pontossággal.  

 Sokszögek kerületének kiszámítása.  

 A négyzet és a téglalap területének kiszámítása. 

 A terület mértékegységei: km2, m2, dm2,cm2, mm2. 

 Szögek szerkesztése, szögmásolás, szögfelezés.  

 Tükrözés, kicsinyítés, nagyítás, szerkesztéssel. Háromszög szerkesztése. A négyzetes oszlop, a 

kocka, és a téglatest hálózatának rajzolása négyzethálós papíron. 

Halmazok, logika: 

Óraszám: 25 

Követelmények: 

 Nevezze meg halmazok elemeinek közös tulajdonságait.  

 Tudjon halmazokat képezni felismert szabály alapján. 

 Tudjon előállítani metszethalmazokat adott és felismert szabály alapján.  

Tananyag: 

 Halmazokkal végzett tevékenységek bővítése: elemek válogatása, elhelyezése kördiagramok, 

halmazok sokféle kapcsolatának vizsgálata. 

 Feltétel tagadása, több feltétel egyidejű teljesülése. 

 Halmazok egyesítése, feltételek valamelyikének teljesülése, a „logikai vagy”. 

Relációk, függvények, sorozatok: 

Óraszám: 12 

Követelmények: 



Cecei Általános Iskola  Pedagógiai Program IV. rész 

 

 Tudjon állandó különbségű sorozatot folytatni közönséges törtekkel és tizedes törtekkel. 

Tananyag: 

 Relációk a tanult számkörben, azonos nevezőjű és számlálójú közönséges törtek között. 

Összehasonlítások. 

 Negatív számok összehasonlítása egymással, 0-val,  pozitív számokkal. 

 Hányados sorozatok. 

 Állandó különbségű sorozatok képzése közönséges és tizedes törtekkel. 

Kombinatorika, statisztika: 

Óraszám: 7 

Követelmények: 

 Tudja az adatokat táblázatba rendezni, grafikonon ábrázolni. 

 Ismerje fel a szabályt és töltse ki táblázat hiányzó adatait. 

 Tudjon egyszerű grafikonról, táblázatról, koordinátarendszerről adatokat leolvasni. 

Tananyag: 

 Valószínűségi játékok a lehet, a „biztos”, a „lehetetlen” kifejezések értelmezése, alkalmazása a 

beszédben. 

 Statisztikai adatok értelmezése, ábrázolása oszlopos grafikonon.  

 Koordinátarendszer bevezetése, helymeghatározások. 
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4.8. MATEMATIKA (8. ÉVFOLYAM) 

Óraszám: évi: 148           heti: 4 

Évfo-

lyam 
témakör 

Óra-

szám 

Didaktikai feladat 

Új ismeret 

feldolgozása 

Rendszerezés - 

rögzítés 
Alkalmazás 

Ellenőrzés - 

értékelés 

8. 

1. 74 30 20 15 9 

2. 30 10 13 5 2 

3. 25 5 13 5 2 

4. 12 4 5 2 1 

5. 7 1 4 1 1 

 

Tartalom: 

 Számtan, algebra 

 Geometria, mérések 

 Halmazok, logika 

 Relációk, függvények, sorozatok 

 Kombinatorika, statisztika 

A következő évfolyamba lépés feltételei: 

 Tudjon alapműveleteket elvégezni írásban /összeadást, kivonást 100.000-ig; szorzást 2-3 jegyű 

szorzóval; osztást egyjegyű osztóval /.  

 Tudjon alapműveleteket elvégezni tizedes törtekkel. 

 Tudjon összehasonlítani  azonos számlálójú ill. azonos nevezőjű törteket. 

 Tudjon állandó különbségű sorozatot folytatni közönséges törtekkel és tizedes törtekkel. 

 Tudjon tanult geometriai alakzatokat szerkeszteni. 

 Ismerje fel a szabályt és töltse ki táblázat hiányzó adatait. 

 Alkalmazza a derékszögű koordinátarendszert feladatmegoldásban. 

 Nevezze meg halmazok elemeinek közös tulajdonságait.  

 Tudjon előállítani metszethalmazokat adott és felismert szabály alapján.  

Tanulói eszközök: 

 Színesrúd – készletek 

 Pálcika - és korongkészlet 

 Játékpénzek 

 Mérőeszközök 
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 Síkidom és testmodellek 

 Lyukas tábla 

 Síktükör 

 Szerkesztőeszközök 

 Dobókocka 

Számtan, algebra: 

Óraszám: 74 

Követelmények: 

 Végezzen alapműveleteket írásban /összeadást, kivonást 1 000.000-ig; szorzást 2-3 jegyű szorzóval; 

osztást kétjegyű osztóval .   

 Hasonlítson össze törteket. 

 Alkalmazza a helyi-értékes írásmódot.  

 Végezzen alapműveleteket törtekkel és egész számokkal egyaránt. 

 Oldjon meg egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel, számítással.  

 Tudjon összetett szöveges feladatra több megoldást keresni 

Tananyag: 

 Számkör bővítés 1.000.000-ig. 

 A tízes számrendszer szerkezeti sajátosságai. 

 Teljes hatjegyű számok írása, olvasása. 

 Számok helye a számegyenesen. 

 Bontás helyi érték szerint. 

 Törtszám fogalmának elmélyítése: tört számok összehasonlítása egyszerűsítéssel, bővítéssel.  

 A reciprok érték fogalma. 

 Tizedes törtek írása, olvasása, értelmezése.  

 A helyi-értékes írásmód kiterjesztése tizedes törtekre. 

 Összefüggések a tized, század, ezred között. 

 Negatív számok összehasonlítása egymással, 0-val és a pozitív egész számokkal. 

 Kerek számok szorzása, osztása egyjegyű szorzóval, osztóval szóban. 

 Egész számok szorzása, osztása 10- 100- 1000-el szóban. Teljes hatjegyű számok összeadása, 

kivonása írásban. 

 2, 3 jegyű számok szorzása két-háromjegyű szorzóval. 

 Három, négy, ötjegyű szám osztása egy-, két-, háromjegyű osztóval. 
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 Közönséges törtek szorzása, közönséges törttel, közönséges törtek osztása egész számmal és 

közönséges törttel. 

 A reciprok érték fogalma. 

 Összeadás, kivonás tizedes törtekkel. 

 Szorzás egész számmal, tizedes törttel, osztás egész számmal. 

 Tizedes törtek szorzása, osztása 10-100-1000-el. 

 Fordított szövegezésű szöveges feladatok megoldása 

 Összetett (több műveletes) szöveges feladatok megoldása megoldási terv alapján. 

Geometria, mérések: 

Óraszám: 30 

Követelmények 

 Differenciálja a kerület, terület, felszín és térfogat fogalmát, ismerje mértékegységeiket. Számítsa ki 

általános négyszög, háromszög kerületét, területét.  

 Rajzoljon és szerkesszen merőleges és párhuzamos egyeneseket. 

 Nevezze meg a speciális négyszögeket. 

 Tudjon tanult geometriai alakzatokat szerkeszteni. 

 Ismerje a henger és a kúp tulajdonságait 

Tananyag: 

 Mennyiségtartalmak mindennapi, gyakorlati példákkal. 

 Gyakorlati mérések, mértékváltások gyakorlása. 

 A négyzet és a téglalap kerületének és területének kiszámítása.  

 Tanult szerkesztések gyakorlása: szakaszok, szögek, másolása, felezésük.  

 A négyzet, téglalap, háromszög szerkesztése. Speciális négyszögek tulajdonságai. 

 A henger és a kúp tulajdonságai. 

 Testek nézetei. 

 A négyzetes oszlop, a téglatest és a kocka felszínének számítása. 

 Térfogatuk mérése egységkockákkal. A térfogat mértékegységei: m3, dm3, cm3. 

 Összefüggések mértékegységek között. 

 Tükrözés, kicsinyítés, nagyítás. 

Halmazok, logika: 

Óraszám: 25 

Követelmények: 

 Nevezze meg halmazok elemeinek közös tulajdonságait.  
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 Képezzen halmazokat felismert szabály alapján. 

 Állítson elő metszethalmazokat adott és felismert szabály alapján.   

 Mi a közös bennük? 

 Értse az üres halmaz fogalmát. 

Tananyag: 

 A tanultak elmélyítése, bővítése, végtelen halmazok, az üres halmaz (egy dolog sem eleme) 

Relációk, függvények, sorozatok: 

Óraszám: 12 

Követelmények: 

 Ábrázoljon adatokat táblázatos formában vagy grafikonon.  

 Tudjon egyszerű grafikonról, táblázatról, koordinátarendszerről adatokat leolvasni.  

 Alkalmazza a derékszögű koordinátarendszert feladatmegoldásban. 

 Ismerje fel a szabályt és töltse ki táblázat hiányzó adatait.  

Tananyag: 

 Kapcsolatok megfogalmazása szöveggel, ábrázolása nyitott mondattal, táblázattal, grafikonnal. 

 Táblázat adatainak kiegészítése, adat párok ábrázolása derékszögű koordináta rendszerben. 

 Arányosságok ábrázolása koordináta rendszerben. 

Kombinatorika, statisztika: 

Óraszám: 7 

Követelmények: 

 Tudja megállapítani a valószínűségi játékok és kísérletek kimenetelét. 

 Tudja az adatokat táblázatba. 

Tananyag: 

 Valószínűségi játékok: a lehet, a „biztos”, a „lehetetlen” kifejezések elmélyítése. 

 Események gyakoriságának megfigyelése. 

 Táblázatból, grafikonról adatok leolvasása, értelmezése 
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5. EMBER ÉS TÁRSADALOM. TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALMI 

ISMERETEK 

A műveltségi terület habilitációs, rehabilitációs feladatai: 

 Az időészlelés fejlesztése, az emberöltő, az évtizedek, évszázadok, évezredek megértése. 

 Az idő múlása és a korok emberének, társadalmának, környezetének változása, összefüggések 

felfedeztetése. 

 Emberi magatartásformák és élethelyzetek megfigyelésének, az információ gyűjtés technikájának 

fejlesztése. 

 A tér és idő kapcsolatainak bemutatása, ezek felfedeztetése. 

 A kommunikációs képességek fejlesztése. 

 A képzelet, a kreativitás alakítása, fejlesztése. 

 Tapasztalatok szerzése a valós, a lehetséges és a lehetetlen megítéléséhez, valóság és a fikció közötti 

különbség érzékeltetése szemléletes bemutatása. 

 A megtartó emlékezet, az akaratlagos figyelem fejlesztése. 

 Az önálló tanulás képességének fejlesztése 

Óraszám  

5. évfolyam évi 74 heti 2 

6. évfolyam évi 74 heti 2 

7. évfolyam évi 74 heti 2 

8. évfolyam évi 74 heti 2 

Jellemzők 

 A Hon- és népismeret modul óráit a történelemmel rokon tartalmi sajátosságok miatt a történelem 

tantárgyba integráltuk, így neve: Történelem és társadalmi ismeretek, Hon- és népismeret. 

 A Történelem és társadalmi ismeretek, Hon-és népismeret tantárgy 5 – 8. évfolyamában a 

Kerettanterv Történelem és társadalmi ismeretek, valamint a Hon- és népismeret modul tananyagait 

tartalmazza. 

 Az egyes témák időkerete a tanulók adottságai és a helyi lehetőségek figyelembevételével 

átcsoportosíthatóak. 
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Cél 

 Tudatosuljon a tanulókban, hogy a történelem tényei, eseményei az ember megjelenésének 

kezdeteitől egymással összefüggésben, társadalmi keretek között mennek végbe, és a különböző 

társadalmak többféle szintű, minőségű társadalmi, emberi létezést biztosítanak. 

 Az élet tiszteletére nevelés, az emberek megbecsülésére irányuló magatartás megismerésével. 

 A nemzeti identitástudat kialakítása szülőföldünk, népünk történelmi múltjának megismertetésével. 

 A történelmi, társadalmi és környezeti értékekhez való pozitív viszonyulás kialakítása. 

 Reális történelmi, társadalmi világkép kialakítása. 

 Ok-okozati összefüggések felismerése a történelmi változások folyamatában. 

 A különböző társadalmak jellemző életmódjának, kultúrájának, és társadalmi változását előidéző 

okok megismerése. 

 Probléma-felismerési és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

 Példaértékű történelmi személyek és csoportok történelemformáló  szerepének, tetteinek és azok 

következményeinek megismerése. 

 Történelmi időben való tájékozódás fejlesztése, időbeli viszonyítás képességének fejlesztése.  

 Önálló ismeretszerzési képesség fejlesztése. 

 Szókincsbővítés, kommunikációs készség fejlesztése. 

 Vélemény - nyilvánítására, ítéletalkotásra, tanulságok levonására késztetés. 

 Tanulási, magatartási és viselkedési szokások megerősítése. Társas kapcsolatok szabályainak 

elmélyítése 

 Értelmi, (fejlettségi) szintjüknek megfelelően oksági kapcsolatok, folyamatok, összefüggések 

felismerése, megértése. 

 Nemzeti jelképek felismerése, tisztelete. 

 Példaértékű történelmi személyek tetteinek megismerése.  

 Reális társadalmi, történelmi világkép kialakítása. 

 Önálló életre nevelés, a társadalomba való beilleszkedés segítése 

Követelmény 

 Legyen képes az embert mint összetett – biológiai, szellemi, társadalmi és erkölcsi – lényt szemlélni. 

 Ismerje fel saját felelősségét a közvetlen környezetében élő társaiért. 

 Becsülje az emberi élet és a természet értékeit, képességeihez mérten tudjon érvelni mellettük. 

 Tudjon – a tanultak alapján – véleményt mondani társadalmi-történelmi jelenségek okairól és 

következményeiről 

 Értse meg, hogy több szempontból nézhetjük a jelent és múltat, hogy az emberek az eseményeket és 

a változásokat különbözőképpen érzékelik és értékelik.  
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 Tudjon ismereteket meríteni egyszerűbb információhordozókból, a saját emberi - társadalmi 

környezetéből, történetekből, képekről, a tömegkommunikációs eszközökből, ezeket legyen képes 

önállóan értelmezni, belőlük következtetéseket levonni. 

 Tudjon –a tanult történelmi eseményekből - példát mondani társadalmi – történelmi jelenségek 

okairól és következményeiről. 

 Tudjon gyűjtött képekből összeállítást, tablót készíteni. 

 Tudja felsorolni a nagy történelmi korokat, ismerje a tanult kisebb korszakok nevét és sorrendjét. 

 Tudjon időrendi sorrendet felállítani, kronológiai táblázatot használni. 

 Tudja környezetének, lakóhelyének fontos eseményeit elhelyezni a magyar történelem jelentős 

eseményeinek sorában. 

 Tudja összekapcsolni a történelmi helyeket, eseményeket történelmi személyekkel. 

 Legyen képes történelmi térképen eligazodni. Felelősen teljesítse családi és iskolai megbízatásait. 

 Legyen tisztában a rokoni és baráti kapcsolatok értékével. 

 Tudjon ismereteket meríteni a saját emberi - társadalmi környezetéből, történetekből, képekről, a 

tömegkommunikációs eszközökből és más információhordozókból. 

 Ismerje meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú 

értékeit. 

 Konkrét események kapcsán különböztesse meg a jelent, múltat, régmúltat.  

 Ismerje az évtized, évszázad fogalmát. Tudja a tanult évszámokat, tájékozódjon a történelmi időben, 

tudjon kronológiai sorrendet felállítani. 

 Konkrét esetekben tudjon különbséget tenni "jó" és "rossz" között.  

 Különböztesse meg a mesét a valóságtól. 

 Ismerje fel az élet és a természet értékeit. (Életkori sajátosságainak megfelelően.) 

 Tudja, miért van szükség az alapvető magatartási szabályok betartására. 

 Tudjon beszámolni szóban és írásban ismereteiről. 

 Tudjon tanult történelmi helyekhez eseményeket kapcsolni. 

 Ismerje nemzeti történelmünk néhány kiemelkedő eseményét és személyét. 

 Ismerje fel nemzeti jelképeinket. 

Tartalom 

 Történelem és társadalmi ismeretek, hon- és népismeret 5. 

 Történelem és társadalmi ismeretek, hon- és népismeret 6. 

 Történelem és társadalmi ismeretek, hon- és népismeret 7 

 Történelem és társadalmi ismeretek, hon- és népismeret 8. 

Fejlesztendő készségek, képességek, attitűdök 
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 A kíváncsiság, megfigyelés, felfedezés képessége. 

 Auditív és vizuális észlelés, verbális, vizuális emlékezet, képzelet, reproduktív képzelet. 

 Megfigyelő-, időbeli és térbeli tájékozódási, kommunikációs képességek. 

 A közvetett ismeretszerzés fejlesztése korszerű ismerethordozók segítségével.  

 A megkülönböztetés, az azonosítás, az összehasonlítás műveleteinek aktivizálása a perceptív 

cselekvéses gondolkodás fejlesztése érdekében. 

 Az elvonatkoztatás, az általánosítás műveleteinek aktivizálása, a fogalomalkotó, analógiás 

gondolkodás fejlesztése. 

 Cselekvések belső összevetése. Érzelmek aktivizálása, az átélés képessége. Elfogadó és elutasító 

attitűdök. Tisztelet és megbecsülés nyújtásának képessége. Felelősségtudat, felelősségérzet, 

környezetvédő attitűd.  

 A munka örömének megélése, igényesség. Együttműködési készség. 

 Ítéletalkotás, döntési képesség, önértékelés. 

5.1. TÖRTÉNELEM, HON- ÉS NÉPISMERET (5. ÉVFOLYAM) 

Óraszám         évi  74 heti 2 

Cél 

 A közösséghez tartozás érzésének erősítése, a családi együttélés szerepének, fontosságának 

kiemelése. 

 Történelmi ismeretek nyújtása az őskori, ókori ember életéről, életviteléről. 

 A magyarság történelmi múltjának megismerése. 

 A nemzeti jelképek megismerése és a jelképekhez kötődő tiszteletadás, viszonyulás tudatosítása. 

 Érdeklődés felkeltése a történelmi események, személyek, történések iránt. A történelmen belüli 

oksági viszonyok felismerése. 

 A történelem tanulásához, az önálló ismeretszerzéshez szükséges készségek, képességek fejlesztése. 

 Tér-és időbeli tájékozódás fejlesztése. 

 Szemléleti térképolvasás fejlesztése. 

 Lényegkiemelés, problémamegoldó képesség fejlesztése. 

 Szókincsbővítés, kommunikációs készség fejlesztése. 

Követelmény 

Társadalmi ismeretek 

 Legyen tájékozott saját életeseményei alapján a múlt - jelen-jövő relációs rendszerében. 

 Ismerje saját helyét, szerepét családjában. 

 Mutassa be az iskolai közösséget közvetlen tapasztalatszerzés, saját élmény alapján. 
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 Meséljen családja és iskolája múltjából érdekes történeteket. 

Történelem 

 Tudjon különbséget tenni a történelem különböző megismerési forrásai között. 

 Legyenek elemi ismeretei a múltban, és a ma élő emberek életmódjáról. 

 Ismerje fel a tanult korokat képről: ruházatot, használati tárgyakat, jellegzetes épületeket. 

 Legyen képes beszélni Jézus születéséről, a kereszténység kialakulásáról. 

 Tudjon elmondani bibliai történeteket. 

 Mondja el önállóan a megismert mondák, legendák, történetek tartalmát. 

 Tudjon különbséget tenni a történetek mesei és valóságos eseményei között. 

 Ismerjen fel ókori kultúrákat néhány jellemző jegy alapján 

 Tudja a tanult eseményeket időrendbe rendezni képes időszalag segítségével. 

 Legyen képes segítséggel rajzos beszámolókat készíteni. 

 Ismerjen fel és nevezzen meg hazánk őskori és ókori emlékeiből legalább kettőt-kettőt képről, filmről. 

 Tudja leolvasni, megmutatni a képes történelmi atlaszban a tanultakkal összefüggő történelmi 

helyeket. 

 Olvassa le és mutassa meg vándorló őseink állomáshelyeit a képes történelmi atlasz térképeiről. 

 Ismerje a letelepedés, a honfoglalás évszámát, valamint fontosabb emlékhelyeit. 

 Tudjon érzelmileg azonosulni a honfoglalással, a magyarság életében betöltött szerepével. 

Hon- és népismeret 

 Ismerje meg a lakóhelye történelmi emlékhelyeit, természeti, építészeti szépségeit. Tudjon ezekről 

összefüggően beszélni. 

 Legyen képes rövid tájékoztatást, felvilágosítást adni lakóhelyéről. 

 Sorolja fel a legfontosabb nemzeti jelképeinket és tisztelje azokat 

 Erősödjön meg a közösséghez tartozás érzése. 

Értékelés 

Fő értékelési szempont a képességekhez viszonyított fejlődés mértéke. 

Erről a tanuló szóbeli megnyilvánulásai alapján, illetve diagnosztikus mérésekkel győződhetünk meg. Az 

értékelés szempontjai: társas érintkezések szabályainak alkalmazása; szóbeli és írásbeli kifejezőkészség; 

ismeretek elsajátításának mélysége; munkához való viszonya; gyűjtőmunka; tanult fogalmak használata; 

tájékozódási képesség fejlettsége.; dokumentációk minősége; oksági viszonyok felismerési szintje. 

A kiváló, átlagos, gyenge kifejezések alatt megfogalmazottak az értékelés iránymutatói. Nem azonosak a 

jeles, közepes és elégséges osztályzatokkal.  

Kiváló: Megfigyelő-, tér- és időbeli tájékozódása kialakult. Felismeri a múlt megismerésének jelentőségét, 

ismeri a megismerés forrásait. A nagy történelmi korokat felsorolja. Ismeretei pontosak a tanult - őskor, ókor, 
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magyar történelem kezdete - korban élő emberek életkörülményeiről, életmódjáról, fennmaradt tárgyi és 

írásos emlékeiről. Kronológiai sorrendet felállít, a témában tanult fogalmakat ismeri, alkalmazza. 

Eseményeket szóban reprodukál. Felismeri és megnevezi az olvasmányaiból megismert történelmi 

személyeket, eseményeket. Helyes következtetéseket von le. Felismeri és megnevezi a nemzeti jelképeinket. 

Lakóhelyéről szerzett információit a tanulandó témakörön belül hasznosítani tudja. Önálló gyűjtőmunkát 

végez. Ismeretszerző- feldolgozó-képessége jó. Érdeklődő, a tanórák aktív résztvevője. Térképen önállóan 

tájékozódik. 

Átlagos: Megfigyelő-, tér- és időbeli tájékozódása megfelelő. A nagy történelmi korokat felsorolja. Ismeretei 

megfelelőek az adott (tanult) korban élő emberek életkörülményeiről, életmódjáról. Részt vesz a csoportosan 

végzett gyűjtőmunkában, segítséggel rendszerez. Kronológiai sorrendet kevés segítséggel állít fel, a tanult 

fogalmakat ismeri, de önállóan biztonsággal nem alkalmazza. Eseményekről kérdések után számol be. 

Felismeri a nemzeti jelképeket. A lakóhelye legismertebb emlékműveit felismeri. Összefüggéseket, 

következtetéseket rávezetéssel von le. Térképen való tájékozódásához kevés segítséget igényel.  

Gyenge: Megfigyelő-, tér- és időbeli tájékozódása bizonytalan. A nagy történelmi korokat segítséggel 

felsorolja. Ismeretei hiányosak az adott (tanult) korban élő emberek életkörülményeiről, életmódjáról. Részt 

vesz a csoportosan végzett gyűjtőmunkában, segítséggel rendszerez. Önállóan feladatot nehezen végez, 

csoportos munkába kérésre vonható be. Aktivitása, munkához való viszonya gyenge. Kronológiai sorrendet 

hibásan állít fel. A tanult fogalmakat helytelenül alkalmazza. Következtetések levonására segítség mellett is 

nehezen képes. Térképen nehezen tájékozódik. 

A következő évfolyamba lépés feltétele: A közösséghez tartozás szabályainak betartása. Legalapvetőbb 

magatartási formák alkalmazása a mindennapokban. Elemi tájékozódás a lakóhelyen, a lakóhely környékén, 

főbb jellemzőinek ismerete. Nemzeti jelképeink felismerése. A tanult történelmi események főbb 

színhelyeinek és legmeghatározóbb szereplőinek megnevezése. Egyszerűbb időrendi sorrend felállítása 

képes időszalagon, képes történelmi térkép használata. . A hallottak, olvasottak, látottak kevés segítséggel 

történő reprodukálása szóban, rajzban, írásban, szerepjáték közben, a kiváltott érzelmek rövid 

megfogalmazása. Alapvető történelmi oksági viszonyok felismerése segítséggel. Térben és időben való 

tájékozódás. Néhány történelmi témájú mese, monda, irodalmi mű, film ismerete. A mese és a valóság 

megkülönböztetéséhez szükséges készségek, képességek megléte. Fejlettségi szintjüknek megfelelő 

tájékoztató anyagokból önálló ismeretszerzés képessége, dokumentumok gyűjtése, közös rendszerezése. A 

továbbhaladáshoz szükséges szókincs, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, a gondolkodási műveletekhez 

szükséges megfelelő fejlettségi szint. 

Tevékenységek 

 A tanuló környezetére vonatkozó közvetlen megfigyelések, tapasztalatok gyűjtése, beszámolás a 

megfigyelési szempontok alapján. 
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 Közvetett ismerethordozók - képanyagok, fényképek gyűjtése, válogató, összehasonlító, rendező 

tevékenységek.  

 Történetek, mondák olvasása, dramatizálása. A magyar népmesék szépségének megfigyelése. 

Történetek mesélése. A magyar nyelv gazdagságának megfigyelése, nyelvi játékok.  

 Rajzos illusztrációk készítése. Rajzos történeti napló összeállítása. 

 Múzeumok, gyűjtemények látogatása. A lakóhely emlékműveinek emléktábláinak meglátogatása, 

jelentésük életkornak megfelelő., értelmezése 

 Kiállítási anyag- rajzok, makettek, képanyagok - összeállítása korok jellegzetes ruházataiból, 

használati eszközeiből. 

 A jelképek ábrázolása rajzzal és különböző kézműves technikákkal. 

 Jellemzések, példák felsorolása.  

 Tananyag, tananyagrészletek elmondása kérdések segítségével. 

 Manipuláció képes időszalagon képekkel.  

Tartalom 

 Társadalmi ismeretek 

o Közvetlen környezetünk 

 Történelem 

o A múlt megismerése 

o Élet az őskorban 

o Élet az ókori keleten 

o Az ókori görögök 

o Az ókori rómaiak 

o A magyar történelem kezdetei 

 Hon- és népismeret 

o Hazám, Magyarország 

o Nemzeti jelképeink 

TÁRSADALMI ISMERETEK 

KÖZVETLEN KÖRNYEZETÜNK 

Cél 

 Felelősség felismerése a családtagok, barátok, iskolatársak iránt. 

 Kapcsolatteremtési készség fejlesztése 
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Követelmény 

 Tudjon ismereteket meríteni a saját emberi – társadalmi környezetéből, történetekből, képekről, 

tömegkommunikációs eszközökből és más információhordozókból. 

 Ismerje a család szerepét és fontosságát. 

 Ismerje fel felelősségét a családtagjai, a közvetlen környezetében élő emberek iránt. 

 Ismerjen néhány az iskolán belül működő közösséget. 

 Aktív tagja legyen az osztályközösségnek, vállaljon- és teljesítse feladatait, tartsa be a közösséghez 

tartozás alapvető szabályait. 

Tartalom 

 A családi közösség. A család szerepe és fontossága a társadalomban. A mai magyar családok 

felépítése, jellemzőik. 

 Egyéni, családi körülmények, szerepek, felelősségvállalás a családon belül. 

 Saját élettörténet. A család múltja, története. Családi események időpontjai. Családi fotók időrendi 

sorrendbe rendezése.  

 Generációk, családfa. 

 Az iskola múltja, története. 

 Az iskolai közösségek, a közösségek működése., tagjai. feladatok, feladatvállalások teljesítése, 

magatartásformák a különböző közösségeken belül. 

TÖRTÉNELEM 

A MÚLT MEGISMERÉSE 

Cél 

 Érdeklődés felkeltése a múlt megismerésére, a történelem tantárgyra. 

 Az emberi élet kialakulásával kapcsolatos ismeretek nyújtása. 

 A történelmi időben való tájékozódás fejlesztése. 

Követelmény 

 Legyenek ismeretei az emberi élet kialakulásával kapcsolatban. 

 Ismerje az időszámítás fogalmát. 

 Tudja felsorolni a nagy történelmi korokat. 

Tartalom 

 Ismerkedés a történelem tantárggyal. A történelem mint tudomány. 

 A múlt feltárása, tárgyi és írásos emlékek. Múzeumok, történelmi tárgyú gyűjtemények. A régészet. 

 Az időszámítás. A történelmi idő, nagy történelmi korok. 

 Az ember származásáról szóló legfontosabb elképzelések. 
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 Az ember helye a Föld ökológiai rendszerében. Az emberek és állatok különbözősége (környezet, 

eszközök, munka, kommunikáció, társadalom). 

 Történetek Jézus életéről. 

TÖRTÉNELEM 

ÉLET AZ ŐSKORBAN 

Cél 

 Az ősember életének, és az őskori kultúrának a megismerése. 

 A beszéd és az eszközhasználat kialakulásának, jelentőségének felismerése. 

Követelmény 

 Tudjon néhány jellemzőt elmondani az ősember életmódjáról. 

 Ismerje fel a zsákmányolás és az élelemtermelés közötti különbséget, kialakulásának jelentőségét. 

Tartalom 

 Őskori leletek, ősi társadalmak jellemzői. (zsákmányoló életmód, eszközhasználat, élőhely, nemek 

szerinti munkamegosztás, életforma, ősi hiedelemvilág. ) 

 A gyűjtögető, halászó, vadászó ősember életmódja 

 Küzdelem a természettel. A tűz megjelenése és szerepe az ősember életében 

 Az élelemtermelés kialakulása, csere, mesterségek kialakulása, hatása az őskori társadalomra. 

 Vagyoni különbségek kialakulása, az ősközösségi társadalom felbomlása. 

 Őskori emlékek, barlangrajzok, szobrocskák 

TÖRTÉNELEM 

ÉLET AZ ÓKORI KELETEN 

Cél 

 Az ókori Egyiptom és a keleti államok történelmi jelentőségének megismerése. 

 Ok-okozati összefüggések felismerése. 

Követelmény 

 Tudjon röviden beszámolni Egyiptom és az ókori keleti államok életéről. 

 Használja pontosan a tanult fogalmakat. 

 Tudja használni a Képes történelmi atlaszt. 

 Ismerje fel a legjellegzetesebb ókori építményeket 

Tartalom 

 Ókori keleti civilizációk. Falvak, városok, az állam kialakulása. Egyiptom. 

 Földművelés, öntözéses gazdálkodás a Nílus partján. Az egyiptomi uralkodók, a fáraók. 

 Az írás megjelenése, tudományok kialakulása, hitvilág, építészet. 
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 Történetek az egyiptomi gyerekek életéről, játékairól, iskoláiról.  

 Történetek Mezopotámiáról, Indiáról, Kínáról. 

 A kultúra, tudományok, gazdasági élet, kereskedelem fejlődése az ókori keleten. 

TÖRTÉNELEM 

AZ ÓKORI GÖRÖGÖK 

Cél 

 A görögök társadalmi életének megismerése. 

 Szókincsbővítés, kifejezőkészség fejlesztése, azonosságok és különbségek megfogalmazása. 

Követelmény 

 Legyenek alapvető fogalmai a demokrácia és a rabszolgatartó társadalmi forma között. 

 Tudjon pár mondatban beszámolni a görögök mindennapi életéről. 

 Tudja, hogy a mai olimpiai játékok honnan erednek. 

Tartalom 

 Történetek a görög mondavilágból.  

 Az ókori görögök, az athéni demokrácia. Athén, Spárta. 

 A görögök társadalmi berendezkedése, életmódja, törvénykezés, kultúra, vallás, sport, kereskedelem. 

A görögök mindennapi élete. Történetek a görög gyerekek életéből, játékaikról, iskoláikról. 

 Olimpiai játékok az ókori Görögországban. 

 Az ókori görög művészet emlékei. 

TÖRTÉNELEM 

AZ ÓKORI RÓMAIAK 

Cél 

 A történelmi időben való tájékozódás fejlesztése. 

 Az ókori római életmód és társadalmi berendezkedés megismerése. 

 Hazánk területén levő római kori emlékek megismerése. 

Követelmény 

 Tudjon különbséget tenni a monda és a valóság között. 

 Tudjon pár mondatban beszámolni a tanultakról. 

 Ismerje, és használja pontosan a tanult fogalmakat. 

 Tudjon példát mondani a hazánk területén található római kori emlékekre. 

Tartalom 

 A római birodalom kialakulása. Róma alapítása, Romolus és Remus története - a monda és a valóság. 

 A császárság kialakulása, a birodalom terjeszkedése, a terjeszkedés célja. 
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 Társadalmi berendezkedés, életmód, kultúra, építészet, vallás, gazdasági élet. 

 A rabszolgák élete a római birodalomban. Spartacus. 

 Történetek a római emberek életéről, a gyerekek iskoláiról, játékairól. 

 A római civilizáció emlékei hazánkban. 

 A római birodalom felbomlása. 

 A kereszténység kialakulása és elterjedése. 

TÖRTÉNELEM 

A MAGYAR TÖRTÉNELEM KEZDETE 

Cél 

 Az ősmagyarság életének megismerése. 

 A vándorlás szükségszerűségének felismerése. 

 Oksági kapcsolatok felismerése. 

 Problémafelismerő és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

 Történelmi térképen való tájékozódás fejlesztése. 

Követelmény 

 Ismerje az őshaza, a vándorlás, a honfoglalás fogalmakat. 

 Tudjon időszalagon tájékozódni, kronológiai sorrendet felállítani.  

 Tudja pár mondatban ismertetni a honfoglalás előtti magyarság életét. 

 Ismerje a honfoglalás nevezetes személyeit, időpontját. 

Tartalom 

 A magyarság eredete. 

 Az ősmagyarság társadalmi felépítése, életmódja, kultúrája, vallása, hiedelmei.  

 Rege a csodaszarvasról - a monda és a valóság. 

 A magyarok vándorlása, a vándorló magyarok élete. 

 A vándorlás hatása a magyar nép összetételére, társadalmára, műveltségére és életformájára. 

 A magyarokat vándorlás közben ért támadások. 

 A hét vezér szövetsége. Árpád fejedelemmé választása. 

 A Kárpát -medencében élő népek a honfoglalás előtt. Mondák, legendák feldolgozása. 

 Honfoglalás, letelepedés. (895) 

 A Kárpát-medencében élő magyarok életmódja. 

 Időszalag használata, kronológiai sorrend felállítása, múzeumok kiállítások látogatása, „kiállítási” 

anyag összeállítása. Történelmi események, színhelyek, történelmi személyek egymáshoz rendelése, 

térképhasználat, dramatikus, szituációs játékok - egész évben folyamatos munka. 
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HON- ÉS NÉPISMERET 

HAZÁM, MAGYARORSZÁG 

Cél 

 Ismeretek bővítése hazánkról. 

 Hazánk közigazgatási térképén való tájékozódás fejlesztése. 

 Legjelentősebb kulturális értékeink megismerése. 

Követelmény 

 Tudja az ország hivatalos nevét, fővárosát, nyelvét.  

 Tudjon felsorolni hazánkban élő néhány nemzetiséget. 

 Ismerjen fel, és nevezzen meg néhány kulturális értéket. 

 Legyen alapfokon tájékozott hazánk közigazgatási egységeinek tekintetében. 

Tartalom 

 Hazánk. Magyarország lakói (magyarok és nemzetiségiek).  

 Hivatalos nyelv, - anyanyelv. 

 Az ország fővárosa, nagyobb városai. 

 Kulturális értékek. (nevezetes épületek, szobrok, nemzeti parkok, a világörökség részévé nyilvánított 

helyek, alkotások, tudósok és tudományos eredmények) 

 Nevezetes épületek, szobrok létrehozásának történelmi időben való elhelyezése. 

 Tájékozódás Magyarország közigazgatási térképén. 

HON- ÉS NÉPISMERET 

NEMZETI JELKÉPEINK 

Cél 

 A nemzet jelképeinek megismerése, és tisztelete. 

 A nemzeti ünnepek alkalmával tanúsítandó viselkedés magatartásmintáinak megismertetése. 

Követelmény 

 Ismerje fel a Nemzeti zászlót és a Címert. 

 Ismerje lakóhelye jelképeit, emlékműveit. 

Tartalom 

 Nemzeti zászló, (használatuk nemzeti ünnepek alkalmával) 

 A Nemzeti Címer, az Országház. 

 A lakóhely jelképei - község, város címere- emlékművei. 

 Lakóhelyi, iskolai ünnepek (helyi tanterv szerint). 

 Szimbólumokká vált népmesei hősök. 
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5.2. TÖRTÉNELEM, HON- ÉS NÉPISMERET (6. ÉVFOLYAM) 

óraszám évi 74 heti 2 

Cél 

 A tájékozottság szintjének emelése a közvetlen társadalmi környezetben. 

 Térbeli- és időbeli tájékozódás fejlesztése. Történelmi nevek, évszámok megismerése, pontos 

használata. 

 Ismeretek nyújtása a középkori és a kora újkori magyar történelem jelentős eseményeiről, királyairól. 

 Egyének és csoportok történelemformáló tetteinek megismerése. 

 Adott korok technikai, kulturális, művészeti jellemzőinek megismerése. 

 A történelmi térképen való tájékozódás fejlesztése. 

 Ismeretek bővítése a lakóhely múltjáról, jelenéről. 

 Társadalmi és környezeti értékekhez való pozitív viszonyulás kialakítása. 

 Nemzeti, családi és vallási ünnepek megismerése. 

 Hagyományok megőrzésének, fontosságának felismerése a társadalmi életben. 

 A nemzetiségek életéhez, kultúrájához, hagyományaihoz, szokásaihoz való pozitív attitűd kialakítása. 

Követelmény 

Társadalmi ismeretek 

 Ismerje lakóhelye településformáját, természeti szépségeit, gazdasági értékeit. 

 Legyen képes ezek rövid, szöveges bemutatására. 

 Tudjon biztonságosan tájékozódni és közlekedni lakóhelyén. 

 Ismerje és használja a lakóhely művészeti és kulturális szolgáltatásait. 

Történelem 

 Tudja megnevezni a tanult korok uralkodóit, beszéljen tetteikről. 

 Legyen képes tanári rávezetéssel ok-okozati összefüggések felismerésére, következtetések 

levonására. 

 Legyen képes példákkal illusztrálni az ország fennmaradásának, a magyarság megmaradásának 

küzdelmeit. 

 Legyen képes ismereteit bővíteni, forrásanyagok felhasználásával, olvasson rövid részleteket a 

tananyaghoz kapcsolódóan. Tudjon ezekről röviden beszámolni. 

 Tudja a tanult évszámokat az időszalagon elhelyezni, az események helyszíneit a térképen 

megmutatni. ( I.István megkoronázása, tatárjárás, az Árpád-ház kihalása, a nándorfehérvári diadal, a 

Dózsa-féle parasztháború, a mohácsi vész, az ország három részre szakadása, Rákóczi-féle 

szabadságharc.) 
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 Legyen képes a jártasság szintjén használni a képes történelmi atlaszt. Tudjon időrendi sorrendet 

felállítani képek segítségével az időszalagon. 

 Tudja képről felismerni és megnevezni a koronázási ékszereket. 

 Mondjon példákat a történelmi események művészeti megjelenítésére. 

Hon-és népismeret 

 Tudja felsorolni nemzeti, családi és vallási ünnepeinket. 

 Legyen képes ismertetni a népszokásokat. Szeresse és vigye tovább a népi hagyományokat a 

hétköznapok és az ünnepek szokásaiban egyaránt. 

 Vegyen részt iskolai, vagy más közösségekben szervezett ünnepségeken, tanúsítson megfelelő 

magatartást az ünnepségek alatt. 

Értékelés 

Fő értékelési szempont a képességekhez viszonyított fejlődés mértéke. 

Erről a tanuló szóbeli megnyilvánulásai alapján, illetve diagnosztikus mérésekkel győződhetünk meg. Az 

értékelés szempontjai: társas érintkezések szabályainak alkalmazása; szóbeli és írásbeli kifejezőkészség; 

ismeretek elsajátításának mélysége; munkához való viszonya; gyűjtőmunka; tanult fogalmak használata; 

tájékozódási képesség fejlettsége.; dokumentációk minősége; oksági viszonyok felismerési szintje. 

A kiváló, átlagos, gyenge kifejezések alatt megfogalmazottak az értékelés iránymutatói. Nem azonosak a 

jeles, közepes és elégséges osztályzatokkal.  

Kiváló: Megfigyelő-, tér- és időbeli tájékozódása kialakult. A nagy történelmi korokat legjellemzőbb jegyei 

alapján felismeri. Ismeretei pontosak a tanult - középkor, újkor kezdete -korban élő emberek 

életkörülményeiről, életmódjáról fennmaradt tárgyi és írásos emlékeiről. 

Felismeri a gazdasági és társadalmi változások közötti alapvető összefüggéseket, elemi szinten a történelmi 

változások szükségszerűségét. Kronológiai sorrendet felállít, a témában tanult fogalmakat ismeri, 

alkalmazza. Tudja a tanult évszámokat, eseményeket, ismeri a jelentős történelmi személyeket. Eseményeket 

szóban reprodukál. Helyes következtetéseket von le. Lakóhelyéről szerzett információit a tanulandó 

témakörön belül hasznosítani tudja. Ismeri lakóhelye és környéke nemzetiségi összetételét. Tudja nemzeti 

ünnepeink időpontjait, ismeri az ünnepek tartalmi és formai vonatkozásait. Önálló gyűjtőmunkát végez. 

Ismeretszerző- feldolgozó-képessége jó. Érdeklődő, a tanórák aktív résztvevője. Térképen önállóan 

tájékozódik. 

Átlagos Megfigyelő-, tér- és időbeli tájékozódása megfelelő. A nagy történelmi korokat felsorolja 

legjellemzőbb jegyei alapján kevés segítséggel csoportosítja. Ismeretei megfelelőek a tanult korokban élő 

emberek életkörülményeiről, életmódjáról. Ok-okozati összefüggéseket kevés segítséggel felismer. Részt 

vesz a csoportosan végzett gyűjtőmunkában, segítséggel rendszerez. A tanult történelmi évszámokat tudja, 

azokhoz eseményeket rávezetés mellett hozzárendel. Kronológiai sorrendet kevés segítséggel állít fel, a tanult 
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fogalmakat ismeri, de önállóan biztonsággal nem alkalmazza. Eseményekről kérdések után számol be. Ismeri 

a nemzeti, vallási, családi ünnep fogalmát. A lakóhelye legismertebb emlékműveit felismeri, Pár mondatban 

képes tájékoztatást adni lakóhelyéről. Összefüggéseket, következtetéseket rávezetéssel von le. Térképen való 

tájékozódásához kevés segítséget igényel.  

Gyenge Megfigyelő-, tér- és időbeli tájékozódása bizonytalan. A nagy történelmi korokat segítséggel 

felsorolja. Ismeretei hiányosak az tanult korban élő emberek életkörülményeiről, életmódjáról. Tanult 

történelmi évszámokhoz események, történelmi személyiségek hozzárendelését segítség mellett is nehezen 

végez. Részt vesz a csoportosan végzett gyűjtőmunkában, segítséggel rendszerez. Önállóan feladatot nehezen 

végez, csoportos munkába kérésre vonható be. Aktivitása, munkához való viszonya gyenge. Kronológiai 

sorrendet hibásan állít fel. A tanult fogalmakat helytelenül alkalmazza. Következtetések levonására segítség 

mellett is nehezen képes. Térképen nehezen tájékozódik. 

A következő évfolyamba lépés feltétele: A közösséghez tartozás szabályainak betartása. Legalapvetőbb 

magatartási formák alkalmazása a mindennapokban. A tanult történelmi események főbb színhelyének és 

legmeghatározóbb szereplőinek megnevezése, kronológiai sorrendjének felállítása képes időszalagon. Ok-

okozati összefüggések segítséggel történő felismerése történelmi események és annak következményei 

között. Térben és időben való tájékozódás, szemléleti térképolvasás kevés segítség igénybevétele mellett. 

Néhány történelmi témájú irodalmi mű, film ismerete. A hallottak, olvasottak, látottak kevés segítséggel 

történő reprodukálása szóban, rajzban, írásban, szerepjáték közben, a kiváltott érzelmek rövid 

megfogalmazása. A mese és a valóság megkülönböztetése. Elemi tájékozódás a lakóhelyen, a lakóhely 

környékén, főbb jellemzőinek ismerete. Ünnepeink tartalmi és formai vonatkozásainak ismerete. Fejlettségi 

szintjüknek megfelelő tájékoztató anyagokból önálló ismeretszerzés képessége, dokumentumok gyűjtése, 

közös rendszerezése. Térképen való tájékozódás. A továbbhaladáshoz szükséges szókincs, szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség, a gondolkodási műveletekhez szükséges megfelelő fejlettségi szint. 

Tartalom 

 Társadalmi ismeretek 

o A lakóhelytől a nagyvilágig 

 Történelem 

o Élet a középkori Európában 

o Magyarország az Árpád-házi uralkodók idején 

o Virágzó középkor Magyarországon 

o Az újkor kezdete Európában 

o Magyarország az újkor hajnalán 

 Hon-és népismeret 

o A lakóhely története 



Cecei Általános Iskola  Pedagógiai Program IV. rész 

 

o Nemzeti ünnepeink 

o A családi és vallási ünnepek 

Tevékenységek 

 Tapasztalatszerzés bővítése, képi információk gyűjtése adott témáról, válogató, összehasonlító, 

rendszerező tevékenység, tablók, képes időszalagok készítése.  

 Egyszerű korabeli írásos források - legendák, krónikák - olvasása, kérdések megfogalmazása. 

Történelmi szituációk eljátszása, megjelenítése.  

 Múzeumok, gyűjtemények látogatása, rajzos, 1-2 mondatos beszámoló készítése.  

 Tananyag, tananyagrészletek elmondása kérdések segítségével. 

 Megfigyelés, megbeszélés, könyvtári munka, videofelvételek megtekintése. 

 Részvétel iskolai, helyi rendezvényeken, megemlékezéseken. 

 Rövid műsor szervezése, irodalmi-történelmi kapcsolódások keresése ünnepeinkhez. 

 Történelmi személyiségekről elnevezett utcák, szobrok, emléktáblák felkeresése a lakóhelyen. 

 Album készítése történelmi események szereplőiről, ismert helyi kiválóságokról. 

 Képek, videofilmrészletek megtekintése az egyes történelmi eseményekről, személyiségekről. 

TÁRSADALMI ISMERETEK 

A LAKÓHELYTŐL A NAGYVILÁGIG 

Cél 

 A lakóhely iránti tisztelet és megbecsülés érzésének kialakítása. 

 Igény kialakítása a hagyományok megismerésére és a lakóhelyi közösség aktív tagjává válására. 

Követelmény 

 Ismerje lakóhelyének jelenét és múltját.  

 Ismerje lakóhelye hagyományait, népszokásait, ismerjen fel tárgyi emlékeket. 

 Tudjon segítséggel lakóhelye múltjára vonatkozó információt gyűjteni. 

 Tisztelje lakóhelye értékeit. 

Tartalom 

 A lakóhely településformája. 

 A lakóhely neve, legközelebbi települések nevei. Települések nagyságának összehasonlítása. 

 A lakóhely múltja, értékei. 

 A lakóhelyről és környékéről származó mesék, mondák, legendák nevezetes eseményekről, híres 

személyekről, a lakóhely természeti környezetének kialakulásáról. 
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TÖRTÉNELEM 

ÉLET A KÖZÉPKORI EURÓPÁBAN 

Cél 

 Történelmi ismeretek bővítése. 

 Történelmi időben való tájékozódás fejlesztése. 

 Ok-okozati összefüggések felismerése a történelmi változások folyamatában. 

 A kora középkor kialakulásának megismerése. 

 Példaértékű történelmi személyek, a történelem alakulásában való szerepük megismerése. 

Követelmény 

 Tudjon kronológiai sorrendet felállítani. 

 Ismerje a középkor legfontosabb jellemzőit. 

 Tudjon pár mondatban beszámolni a jobbágyság életéről, kötelezettségeiről, az ipar és a kereskedelem 

fejlődéséről a kora középkorban. 

Tartalom 

 A kora középkor kialakulása, hűbérrendszer. 

 Az egyházszervezet kiépülése. 

 Társadalmi rétegződés, berendezkedés, gazdasági élet a kora középkorban. Élet a középkori 

falvakban, városokban, várakban. A lovagi élet. 

 A jobbágyság kialakulása, életformája, kötelezettségei. Önellátó gazdálkodás. 

 Ipar, kereskedelem a középkorban. Céhek.  

 Szokások, kultúra, tudományok. 

TÖRTÉNELEM 6.2. 

MAGYARORSZÁG AZ ÁRPÁD-HÁZI URALKODÓK IDEJÉN 6.2.2. 

Cél 

 A történelmi, társadalmi változások szükségszerűségének felismerése. 

 Az államalapítás jelentőségének felismerése. 

 Önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése.  

Követelmény  

 Ismerje az államalapítás nevezetes személyeit, időpontját. 

 Tudja felsorolni a tanult Árpád-házi királyok neveit, tudjon példát mondani uralkodásuk idejének 

legjellemzőbb történéseiből. 

 Ismerje a feudalizmus jellemző jegyeit, tudja pár mondatban összefoglalni a feudalizmusban élő 

magyar nép életét. 

 Ismerje a tatárjárás következményeit, IV. Béla erőfeszítéseit az ország újjáépítése érdekében. 
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Tartalom 

 A feudalizmus kialakulása hazánkban. A kalandozások, zsákmányszerző háborúk kudarcai. 

 Társadalmi változások, rétegződések, ezeket befolyásoló külső és belső hatások. 

 Géza fejedelem. Államalapítás. 

 A keresztény királyság. I. István.  

 A magyar nép élete a vármegyékben. Életfeltételek, életforma, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, 

szokások, kultúra. 

 Trónviszályok, külső támadások. 

 László és Kálmán törvényei. Az új rend megszilárdítása 

 IV. Béla és a tatárjárás. 

 A tatárjárás következményei. Az ország újjáépítése. 

 Az Árpád-ház kihalása. A kiskirályok uralmának következményei. 

TÖRTÉNELEM 

A VIRÁGZÓ KÖZÉPKOR MAGYARORSZÁGON 

Cél 

 Nagy történelmi személyiségek tetteinek, alkotásainak megismerése. 

 Oksági viszonyok felismerése a történelmi változások folyamatában. 

 Auditív és vizuális emlékezet fejlesztése. 

Követelmény 

 Tájékozódjon az időszalagon, a történelmi térképen. 

 Tudja a tanult évszámokat, azokhoz tudja a megfelelő eseményeket kötni. 

 Ismerje a tanult királyok, történelmi személyiségek neveit. 

 Tudjon néhányat felsorolni Károly Róbert és Hunyadi Mátyás gazdasági intézkedései közül. 

 Tudja megindokolni a kultúra és a tudományok fejlődésének jelentőségét a történelemben. 
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Tartalom 

 Gazdasági, társadalmi és kulturális változások a XIII. században. 

 Károly Róbert királysága. Gazdasági és politikai intézkedései. A gazdasági és kulturális élet fejlődése. 

 Nagy Lajos királysága. Háborúk, járványok következményei. 

 Parasztfelkelések okai a középkor alkonyán. Budai Nagy Antal vezette erdélyi parasztfelkelés. 

 A törökök előrenyomulása Európában. Hunyadi János és a nándorfehérvári csata. 1456 

 A királyi hatalom megszilárdítása Hunyadi Mátyás korában. 

 Életformák a XV. századi Magyarországon. A kultúra és a tudományok fejlődése és ezek hatásai. 

 A Dózsa György vezette parasztfelkelés előzményei és történelmi jelentősége. 1514. 

 A mohácsi vész. 1526 

 Buda török kézre kerülése 1541. Az ország három részre szakadása. 

TÖRTÉNELEM 

AZ ÚJKOR KEZDETE EURÓPÁBAN 

Cél 

 A nagy földrajzi felfedezések jelentőségének megismerése. 

 Szemléleti térképolvasás fejlesztése. 

Követelmény 

 Tudja pár mondatban összefoglalni a nagy földrajzi felfedezések történelmi jelentőségét. 

 Tudja Amerika felfedezésének időpontját. 

 Ismerje fel a földrajzi felfedezéseknek a gazdaságra gyakorolt hatását. 

Tartalom 

 A nagy földrajzi felfedezések. Amerika felfedezése. 1492 

 Felfedezők, hódítók, leigázott népek. 

 A nagy felfedezések hatása Európára. ( kivándorlások, kereskedelem, új mezőgazdasági termények 

megjelenése.) Történetek a kor emberének gondolkodásáról - reformáció, ellenreformáció. 

 Történetek a kor emberének gondolkodásáról - reformáció, ellenreformáció. 
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TÖRTÉNELEM 

MAGYARORSZÁG AZ ÚJKOR HAJNALÁN 

Cél 

 Ismeretek bővítése Magyarország történelméből. 

 Nagy történelmi személyek tetteinek megismerése. 

 A szabadságért harcoló hősök iránti tisztelet és megbecsülés érzésének erősítése. 

Követelmény 

 Ismerjen fel oksági viszonyokat a történelmi változások folyamatában. 

 Tudjon szóban és/vagy írásban beszámolni a tanultakról. 

Tartalom 

 Végvári harcok. A végvárak dicsősége, élet a végeken. Nagy várvédők, kiemelkedő személyiségek. 

 Élet a három részre szakadt Magyarországon. 

 Erdély aranykora. Bethlen Gábor fejedelem. 

 Buda visszafoglalása a töröktől. Habsburg uralom hazánkban. 

 Gazdasági és társadalmi változások. A népesség, megoszlása, nemzetiségek. 

 Rákóczi Ferenc szabadságharca ,1703-11 

 A szatmári béke és következményei. 

 Időszalag használata, kronológiai sorrend felállítása, múzeumok, kiállítások látogatása, „kiállítási” 

anyag- rajzok, makettek, képek összeállítása, történelmi események, színhelyek, évszámok 

személyek egymáshoz rendelése, térképhasználat - egész évben folyamatos munka. 

HON- ÉS NÉPISMERET 

A LAKÓHELY TÖRTÉNETE 

Cél 

 A lakóhely iránti tisztelet és megbecsülés érzésének megerősítése. 

 Önálló ismeretszerzésre ösztönzés, az ismeretszerzéshez szükséges készségek, képességek 

fejlesztése. 

 Pozitív hozzáállás, attitűd kialakítása más nemzetiségű emberek hagyományaihoz, szokásaihoz. 

Követelmény 

 Ismerje lakóhelye múltjából eredő szokásokat, hagyományokat. 

 Ismerje lakóhelye nagyságát, népességét, ismerje a lakóhelyén és környékén élő nemzetiségeket. 

Tartalom 

 A település lakosság, a népesség. település nagyságának összehasonlítása a környék településeivel. 

 A letelepedés - gazdasági és társadalmi - meghatározó tényezői. 

 Nemzetiségek a településen, a település környékén. 
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 A nemzetiségek együttélése, közösségek, hagyományaik. 

 Népi hagyományok, népdalok, néptánc, népviselet megfigyelése. a lakóhelyen, és környékén. 

HON- ÉS NÉPISMERET 

NEMZETI ÜNNEPEINK 

Cél 

 A nemzeti ünnepek tartalmának megismerése. 

 Megfelelő magatartásminták elsajátítása. 

Követelmény 

 Tudja felsorolni és eseményekhez kapcsolni nemzeti ünnepeinket. 

 Vegyen részt iskolai, vagy más közösségekben szervezett ünnepségeken. 

 Tanúsítson megfelelő magatartást az ünnepségek alatt. 

Tartalom 

 Március 15., augusztus 20., október 23. 

 Az ünnepek tartalmi és formai vonatkozásai. 

 Nemzeti ünnepekkel kapcsolatos emlékhelyek látogatása. Iskolai ünnepélyen, kulturális 

rendezvényeken való részvétel 

HON- ÉS NÉPISMERET 

A CSALÁDI ÉS VALLÁSI ÜNNEPEK 

Cél 

 A tájékozottság szintjének emelése közvetlen társadalmi környezetében. 

 Az emberi kapcsolatok érték jellegének tudatosítása. Az érzelmi élet fejlesztése. 

 Igény kialakítása az értékek, hagyományok megismerésére.  

 Idő- és térbeli tájékozódó képesség fejlesztése, valamint a képzeletvilág gazdagítása. 

Követelmény 

 Tudja közvetlen családtagjai születésnapját, köszöntse őket méltóképpen. 

 Őrizze és gyakorolja a családi és vallási ünnepekhez kapcsolódó szokásokat, hagyományokat. 

Tartalom 

 A családi ünnepek - születésnap, névnap, házassági évforduló, esküvő. 

 Helyi szokások beépülése a családi ünnepekbe. 

 Vallási ünnepek - karácsony, húsvét.  

 Jellegzetes, az ünnepekhez kapcsolódó szokások. Az ünnepekhez kapcsolódó ételek, díszítések, 

versek, dalok, táncok, regélők. 

5.3. TÖRTÉNELEM, HON- ÉS NÉPISMERET (7. ÉVFOLYAM) 
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óraszám évi 74 heti 2 

Cél 

 A lakóhely társadalmi csoportjainak, közösségeinek, azok tevékenységeinek megismerése. 

 Az újkori társadalom jellemző életmódjának, kultúrájának megismerése. 

 Összefüggések felismerése a gazdasági, társadalmi fejlődés és ezek hatásai között. 

 Tájékozódás - az önálló életvezetéshez szükséges képességek fejlesztése. 

 Példaadó nagy történelmi személyiségek tetteinek, alkotásainak megértéséhez szükséges érzelmek, 

esztétikai érzék fejlesztése. 

 Egyének és csoportok történelemformáló tetteinek megismerése. 

 Reális társadalmi, történelmi világkép kialakítása. 

 Véleménynyilvánításhoz, ítéletalkotáshoz, tanulságok levonásához szükséges képességek fejlesztése. 

 Szókincsbővítés, kommunikációs képesség fejlesztése.  

Követelmény  

Társadalmi ismeretek 

 Tudjon megnevezni a lakóhelyén működő helyi közösségeket, ismerje alapvető tevékenységeiket, 

mondjon gyakorlati példákat. 

 Ismerje a nyugalmat veszélyeztető csoportok a családra, a társadalomra gyakorolt negatív hatásait, 

utasítsa el a benne való részvételt. 

Történelem 

 Tudja kezelni a kiemelkedő személyiségekről gyűjtött életrajzi adatokat. 

 Legyen képes felvázolni rövid életrajzi portrét egy általa példaképnek tartott történelmi 

személyiségről. 

 Ismerje fel a kor eseményei között a történelmi összefüggéseket, készítsen róla vázlatot. 

 Tudjon számot adni a tanult anyagról néhány mondatos szóbeli felelettel. 

 Ismerje a legjellegzetesebb reformkori személyiségek nézeteit, érveljen, vitázzon a megismert tények 

alapján. 

 Tudjon összefüggéseket említeni a világtörténelem és a magyar történelem eseményei között. 

 Rávezetéssel tudja elemezni a társadalmi, gazdasági változásokat, tudjon ezekre példát mondani. 

 Tudja a tanult évszámokat. 

 Jártasság szintjén használja a képes történelmi atlaszt. 

Hon- és népismeret 

 Szerezzen bővebb ismereteket a lakóhelye jellemző földrajzi és gazdasági, társadalmi adottságairól. 

 Ismerje lakóhelye közigazgatási, lakossági szolgáltató intézményeit. 

 Ismerje az ünnepekhez kötődő népszokásokat,  
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 Nevezze meg lakóhelye nevezetességeit, híres személyiségeit. 

 Tudja a Himnusz és a Szózat költőjének és zeneszerzőjének nevét, tudja kívülről az első két 

versszakukat. Tudjon tiszteletet adni hallgatásukkor. 

Értékelés 

Fő értékelési szempont a képességekhez viszonyított fejlődés mértéke. Erről a tanuló szóbeli 

megnyilvánulásai alapján, illetve diagnosztikus mérésekkel győződhetünk meg. Az értékelés szempontjai: 

társas érintkezések szabályainak betartása, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség lényegkiemelés, tanulságok 

levonása gondolkodási műveletek fejlettségi szintje, ismeretek elsajátításának mélysége, munkához való 

viszonya, gyűjtőmunka, tanult fogalmak használata, tájékozódási képesség fejlettsége, dokumentációk 

minősége, oksági viszonyok felismerése. 

A kiváló, átlagos, gyenge kifejezések alatt megfogalmazottak az értékelés iránymutatói. Nem azonosak a 

jeles, közepes és elégséges osztályzatokkal. 

Kiváló: Ismeri és tudja a közösséghez tartozás feltételeit, szabályait. Családjával, társaival szembeni 

felelősségét felismeri, igyekszik segíteni. Képes önálló ismeretszerzésre, tapasztalatairól, megfigyeléseiről 

feljegyzéseket készít. Ismeretei pontosak a tanult korban élő emberek életkörülményeiről, életmódjáról 

fennmaradt tárgyi és írásos emlékeiről. 

Felismeri a gazdasági és társadalmi változások közötti alapvető összefüggéseket, elemi szinten a történelmi 

változások szükségszerűségét.        Kronológiai sorrendet felállít, a témában tanult fogalmakat ismeri, 

alkalmazza. Tudja a tanult évszámokat, eseményeket, ismeri a jelentős történelmi személyeket. Az 

eseményeket, tanultakat szóban és/vagy írásban reprodukálja. Térben és időben tájékozódik. Kronológiai 

sorrendet felállít, a tanult fogalmakat ismeri, alkalmazza. A tananyagban szereplő nagy történelmi korok 

legjellemzőbb jegyeit felsorolja, pár mondatban összefoglalja. Értelmi szintjének megfelelően ok-okozati 

összefüggéseket, történelmi események háttereit felismeri, következményeit indokolja. Lényeges és 

lényegtelen elemeket elkülönít. Térképen tájékozódik. A történelmi anyagban tanult személyeket, 

eseményeket, időpontokat tudja, képes egymáshoz rendelni azokat. Ismeri lakóhelye közigazgatási, 

kulturális, lakosságot kiszolgáló intézményeit, létesítményeit.  Problémafelismerő és problémamegoldó 

képessége értelmi szintjének megfelelő. 

Átlagos: Ismeri a közösséghez tartozás feltételeit, szabályait néha megszegi. Önálló ismeretszerzéshez 

ösztönzést, segítséget igényel. A tananyagban szereplő nagy történelmi korok legjellemzőbb jegyeit 

felismeri. Rávezetéssel felismer, megfogalmaz gazdasági és társadalmi változások közötti alapvető 

összefüggéseket, elemi szinten érti a történelmi változások szükségszerűségét. Kronológiai sorrendet 

segítséggel felállít. Tudja a tanult évszámokat, eseményeket, ismeri a jelentős történelmi személyeket. A 

tanultakat szóban és/vagy írásban reprodukálja. Elemi összefüggéseket, következtetéseket rávezetéssel von 

le. Időben való tájékozódása bizonytalan, kronológiai sorrendet segítséggel állít fel. A tanult fogalmakat 
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felismeri, előfordul, hogy helytelenül alkalmazza. Szemléleti térképolvasásra képes. Tanulmányaiból a 

legfontosabb történelmi eseményeket és személyeket felismeri. 

Gyenge: Önálló ismeretszerzésre, közösségi munkára nehezen motiválható. Kronológiai sorrendet 

segítséggel állít fel. Szemléleti térképolvasása gyenge. A tanult történelmi események közül keveset ismer 

fel. Reprodukciós készsége gyenge, szókincse szegényes. A tanult fogalmakat helytelenül alkalmazza. 

A következő évfolyamba lépés feltétele: A közösséghez tartozás szabályainak betartása. Legalapvetőbb 

magatartási formák alkalmazása a mindennapokban. Önálló ismeretszerzés, dokumentumok gyűjtése, 

rendszerezése. A tanult történelmi események kronológiai sorrendjének felállítása. Ok-okozati 

összefüggések segítséggel történő felismerése történelmi események és annak következményei között. 

Térben és időben való tájékozódás, szemléleti térképolvasás kevés segítség igénybevétele mellett. Lényeges 

elemek kiemelése. Néhány történelmi témájú irodalmi mű, film ismerete, a hallottak, látottak pár mondatban 

való összegzése, rajzok, illusztrációk készítése.  A társadalmi és történelmi - tárgyi és eszmei értékek - tudatos 

őrzése képességeihez mérten. A továbbhaladáshoz szükséges szókincs, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, a 

gondolkodási műveletekhez szükséges megfelelő fejlettségi szint. 

Feltételek 

 múzeumok, könyvtárlátogatás, tanulmányi séták, kirándulások  

 egyszerű, egyénileg készített képes időszalag 

 ismeretterjesztő, információhordozó anyagok (könyvek, lexikonok, régi újságcikkek, helyi 

kiadványok és a többi) 

 különböző fali és zsebtérképek 

 régi fotók, emlékek 

 fényképezőgép, film (saját fotókból albumok készítéséhez) 

 kazettás magnó, kazetta ( "interjúk" készítéséhez)  

 oktatófilmek, applikációs képek 

 memóriajátékok 

 családi, iskolai fotók 

 bábok, egyszerű jelmezek 

Tevékenységek  

 Írásos anyagok tanulmányozása, elemzése, célszerű válogatása  

 Múzeumok, nemzeti emlékhelyek látogatása.  

 A helyi hírek, újságok figyelése, gyűjtés, rendezés, beszámoló.  

 Különböző térképek használata. Feladatvégzés térképvázlatokkal.  

 Fogalmi szemléltető eszközök - szókártyák, mondatkártyák használata, rendszerezése. Jellemzők, 

példák válogatása adott tananyaghoz.  



Cecei Általános Iskola  Pedagógiai Program IV. rész 

 

 Történetek dramatizálása, rendezés, szereplés tudatos szerepválasztással.  

 Tananyag, tananyagrészletek önálló elmondása, kérdések megfogalmazása.  

 Tematikus rajzok készítése. Fotók és élménybeszámolók ünnepekről. Album készítése történelmi 

események szereplőiről, ismert helyi kiválóságokról.  

 Időszalag, időtáblázatok használata.  

 A Himnusz és a Szózat gyakorlása, ünnepélyeken való részvétel. 
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Tartalom 

 Társadalmi ismeretek 

o A lakóhelytől a nagyvilágig 

 Történelem 

o A polgári átalakulás kora 

o Polgárosodás Magyarországon 

o A kiegyezés kora 

o A késő újkor Európában és az első világháború 

 Hon- és népismeret 

o A lakóhely népessége 

o A lakóhely nevezetességei és népszokásai 

o A magyar nép eredetéről 

o A Himnusz és a Szózat 

TÁRSADALMI ISMERETEK 

A LAKÓHELYTŐL A NAGYVILÁGIG 

Cél 

 A lakóhelyről szerzett ismeretek bővítése. 

 A tájékozottság szintjének emelése a közvetlen társadalmi környezetben. 

 Az emberi kapcsolatok érték jellegének tudatosítása. 

 Tapasztalatszerzés, önálló ismeretgyűjtés a közvetlen környezet társadalmi berendezkedéséről, a 

közösségi élet irányításáról. 

 A társadalmi beilleszkedési zavarok, és azok megelőzési lehetőségeinek megismerése. 

 Problémafelismerő és problémamegoldó képesség fejlesztése. 

Követelmény 

 Tudjon ismereteket meríteni saját emberi – társadalmi környezetéből. 

 Tudjon felsorolni lakóhelyén –vagy közvetlen környezetében – működő közösségeket. 

 Tartsa be a közösséghez tartozás szabályait. 

 Tudjon egyszerű feljegyzéseket készíteni helyszíni megfigyeléseiről. 

Tartalom 

 Település lakossági összetétele. A felnőtt lakosság foglalkozási jellemzői. 

 A településen működő civil közösségek. Baráti körök, sportegyesületek, kulturális, művészeti 

csoportok gazdasági közösségek. 
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 A különböző közösségek céljai, feladatai. A közösségek tagsága, a közösségekhez való tartozás 

feltételei. A különböző közösségek együttműködési lehetőségei. 

 A helyi társadalmat veszélyeztető egyének, csoportok. Bűnözés, alkoholizmus, kábítószer. Negatív 

hatásai a társadalomra. 

 A közösségek védelme. A belső rend védelme, a bűnüldözés, a rendőrség munkája. Civil szervezetek 

a rendfenntartásban. 

 A beilleszkedési zavarok megelőzése, a közösségi normák elfogadása, betartása. 

TÖRTÉNELEM 

A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORA 

Cél 

 Összefüggések felismerése a tudományok fejlődése, a gazdasági és társadalmi változások között. 

 A forradalmak, a háborúk, és azok hatásainak felismerése az ember életében. 

Követelmény 

 Tudjon felsorolni néhány találmányt és azok felfedezőit a tanultak közül. 

 Tudjon példát mondani a társadalmi és gazdasági változásokra. 

 Ismerje fel, milyen hatással vannak a háborúk a különböző társadalmi osztályok életére. 

Tartalom 

 A gépek forradalma. Találmányok és feltalálók. 

 Az ipari forradalom hatása a mezőgazdaság és az ipar fejlődésére. A manufaktúrák. 

 A gazdaság fejlődésének hatása a társadalomra, a társadalomban bekövetkező változások 

szükségszerűsége. 

 A nagy francia forradalom. - a polgári átalakulás. 

 Bonaparte Napóleon élete, nagy háborúi. Élet Napóleon korában, a háborúk ideje alatt. Napóleon 

csapatai hazánkban. 

TÖRTÉNELEM 

POLGÁROSODÁS MAGYARORSZÁGON 

Cél 

 A polgári Magyarország társadalmi, gazdasági és kulturális jellemzőinek megismerése. 

 A szabadságharc eseményeinek, vívmányainak megismerése. 

 Véleményalkotás, ítéletalkotás képességének fejlesztése. 

 Történelmi fogalomkör bővítése. 

 Önálló ismeretszerzés igényének erősítése. 

Követelmény 
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 Tudja a tanult reformkori politikusok nevét, foglalja össze pár mondatban haladó törekvéseik, 

munkásságuk lényegét. 

 Ismerjen fel összefüggéseket az európai forradalmak és a szabadságharc kitörése között. 

 Tudja időrendi sorrendbe állítani a szabadságharc tanult eseményeit. 

 Biztonsággal tájékozódjon a történelmi térképen 

Tartalom 

 Hazánk helyzete a Habsburg birodalomban. Társadalmi felépítése, nemzetiségek. Gazdasági 

fejlettségi szintje a többi európai országhoz viszonyítva. 

 Élet Mária Terézia uralkodása alatt. 

 II. József uralkodása, intézkedései. Uralkodásának hatásai a gazdasági életre. 

 A nemzeti kultúra kibontakozása, jeles személyei. Haladó eszmék, nemzeti mozgalmak hazánkban. 

 A reformkor, a megújulás időszaka. Gróf Széchenyi István élete, és munkássága.  

 A haladó eszmék hatása a társadalomra. A reformkori országgyűlések. 

 Élet a reformkori városokban, falvakban. A nemesség életformája. 

 Az európai forradalmak hatása Magyarországra. 

 Kossuth Lajos élete és politikája. 

 1848. március 15. A forradalom eseményei. 

 A Batthyány-kormány megalakulása, intézkedései. 

 A szabadságharc eseményei. Példaértékű személyek és tetteik. A szabadságharc vívmányai. 

 A világosi fegyverletétel.  

TÖRTÉNELEM 

A KIEGYEZÉS KORA 

Cél 

 A szabadságharc bukásának, a világosi fegyverletétel következményeinek megismerése. 

 A változások, változtatások szükségszerűségének felismerése a kiegyezés után. 

Követelmény 

 Segítséggel tudjon összehasonlítást végezni a kiegyezés előtti és utáni Magyarország életével 

kapcsolatban. 

 Tudja, hogy kikről és miért emlékezünk meg Október 6-án. 

 Néhány mondatban tudja összefoglalni a kiegyezés jelentőségét.  

Tartalom 

 A Habsburg ház intézkedései a szabadságharc leverése után. Haynau rémuralma. 

 1849. október 6. - az aradi vértanúk kivégzése.  

 Magyarország élete a szabadságharc leverése után. A császári önkényuralom. 
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 Deák Ferenc munkássága. 1867. A kiegyezés. 

 Élet a városokban, falvakban a kiegyezés idején.  

 Hazánk gazdasági felzárkózása, változások a mezőgazdaságban, iparban. Az oktatás, a tudomány, a 

művészetek fejlődése a kiegyezés korában. 

 Budapest születése. A millennium. 

TÖRTÉNELEM 

A KÉSŐ ÚJKOR EURÓPÁBAN ÉS AZ I. VILÁGHÁBORÚ 

Cél 

 Erősödő társadalmi és gazdasági különbségek észrevétele a századfordulón. 

 Hazánk részvételének, szerepének megismerése az első világháborúban. 

 Oksági viszonyok felismerése a történelem folyamatában. 

 Történelmi fogalomkör bővítése. 

 Lényeges és lényegtelen elemek elkülönítéséhez szükséges képességek fejlesztése. 

Követelmény 

 Ismerje és pár mondatban foglalja össze a munkásság életét, helyzetét Európában az I. világháború 

előtt. 

 Tudja felsorolni az I. világháború kitörésének legfontosabb okait. 

 Kevés segítség igénybevételével tudja követni a térképen az I. világháború jelentősebb frontvonalait. 

 Legyenek ismeretei hazánk szerepéről az I. világháborúban. 

Tartalom 

 A munkásság helyzete és első harcai Európában. A nemzetközi munkásmozgalmak. 

 Az ipar fejlődése, mamutvállalatok kialakulása.  

 Társadalmi rétegződések az első világháború előtt. Pillanatképek a különböző társadalmi csoportok 

életformáiról, életéről. 

 Európai nagyhatalmi csoportosulások. A tőkefelhalmozás. A világ háborúra készülődik. 

 Az első világháború kitörésének okai. Ok-okozati összefüggések keresése. A változások 

szükségszerűsége. 

 Az első világháború 1914-18. eseményei. Frontvonalak, - villámháború, állóháború, hátország. 

 Hazánk szerepe a háborúban. 

 Forradalom, hatalmi átrendeződések Oroszországban. 1917-es októberi forradalom, a cárizmus 

bukása. 

HON- ÉS NÉPISMERET 

A LAKÓHELY NÉPESSÉGE 
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Cél 

 A társadalmi és környezeti értékekhez való pozitív viszonyulás megerősítése. 

 Társaink és más emberek iránti tolerancia fejlesztése. 

 A munka megbecsülése. 

 A lakóhely és a lakosság életkörülményei közötti összefüggések megláttatása. 

Követelmény 

 Ismerje fel a munka értékét, becsülje saját és mások munkáját. 

 Képességeihez és erejéhez mérten vegyen részt lakóhelye értékeinek megőrzésében, a lakóhelyi 

közösség által szervezett munkákban. 

 Tudjon segítséggel beszámolni lakóhelye jellemzőiről. 

Tartalom 

 A lakóhely népességének jellegzetes mesterségei, foglalkozásai régen és ma. 

 A lakóhelyen és környékén lévő ipari és mezőgazdasági üzemek. 

 Munkahelyek. Régi és új munkahelyek, munkalehetőségek. Új munkahelyek teremtésének feltételei. 

 A lakóhely fejlődése, lehetőségei. A lakóhely és a lakosság életkörülményei közötti összefüggések. 

 A lakóhely életével kapcsolatos aktuális hírek, dokumentumok gyűjtése, értékelése. 

HON- ÉS NÉPISMERET 

A LAKÓHELY NEVEZETESSÉGEI ÉS NÉPSZOKÁSOK 

Cél 

 Érzelmek aktivizálása a múltból ránk maradt kulturális emlékek megőrzésére, továbbadására. 

 Érzelmi kötődés erősítése a lakóhelyhez. 

Követelmény 

 Ismerje lakóhelye nevezetességeit, népszokásait, népművészeti értékeit. 

 Legyen igénye a hagyományok őrzésére, ápolására. 

Tartalom 

 A lakóhely nevezetességei, idegenforgalmi látványosságai. 

 Lakosságot kiszolgáló intézmények, szolgáltatások. 

 Újévi, farsangi, pünkösdi és más, helyi ünnepekhez kötődő népszokások. 

 Népművészeti emlékek, tárgyak, népviselet a lakóhelyen és környékén. 

 Családi ünnepekhez kapcsolódó helyi népszokások, hagyományok. Lakodalom, keresztelő, temetés, 

halottak napja alkalmából. 

 Helyi, vagy a lakóhely környékén lévő néprajzi gyűjtemények, tájházak, faluházak, megtekintése. A 

tájegységre jellemző Skanzen felkeresése. 
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HON- ÉS NÉPISMERET 

A MAGYAR NÉP EREDETÉRŐL 

Cél 

 Nemzeti identitástudat erősítése a magyarság eredetéről és történetéről szóló mondákon, legendákon 

keresztül. 

 Hazánk néprajzi vonatkozású megismerése. 

Követelmény 

 Ismerje fel, hogy a valóság és a legenda nem azonos. 

 Tudja a hallottakat, olvasottakat reprodukálni. 

 Legyen tájékozott a témához kapcsolódó tanórán kívüli információszerzés lehetőségeiről. 

Tartalom 

 A magyar nép eredetéről, történetéről szóló mondák, legendák, irodalmi művek nevezetes 

eseményekről, híres személyekről, természeti környezet kialakulásáról. 

 Néprajzi kutatások jelentősége a nemzet múltjának, kultúrájának megismerésében. A néprajzi 

kutatások eredményei. 

 Múzeumok, nemzeti emlékhelyek meglátogatása, vagy megtekintése filmen, képeken. 

 A nemzeti emlékhelyek fenntartása, a múlt kultúráinak megőrzése, a hagyományok, szokások 

ápolásának jelentősége. 

HON- ÉS NÉPISMERET 

A HIMNUSZ ÉS A SZÓZAT 

Cél 

 A Himnusz és a Szózat mint nemzeti jelképeink megismerése. 

 Megfelelő viselkedéskultúra, magatartásminták elsajátítása a Himnusz és a Szózat hallgatása közben. 

Követelmény 

 Tudja a Himnusz és a Szózat költőinek, zeneszerzőinek nevét. 

 Ismerje és alkalmazza a Himnusz és a Szózat hallgatása közbeni kötelező magatartásformát. 

 Tudja önállóan elmondani a Himnusz és a Szózat első két versszakát. 

Tartalom 

 A Himnusz és a Szózat  

 Katonai és polgári tiszteletadás, magatartás a Himnusz és a Szózat hallgatásakor. 

5.4. TÖRTÉNELEM, HON- ÉS NÉPISMERET (8. ÉVFOLYAM) 

óraszám évi 74 heti 2 

Cél 
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 A lakóhely közigazgatási egységeinek, szociális intézményeinek megismerése. 

 Tájékozódó képesség fejlesztése, a mindennapi élethez szükséges ismeretek elsajátítása. 

 Alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismerése. 

 Megfelelő magatartásminták, viselkedéskultúra elsajátítása hivatalos helyen való megjelenés, 

ügyintézés közben. 

 Az korunk társadalmi változásainak, jellemző életmódjának, kultúrájának megismerése. 

 Összefüggések felismerése a gazdasági, társadalmi fejlődés és ezek hatásai között. 

 Példaadó nagy történelmi személyiségek tetteinek, alkotásainak megértéséhez szükséges érzelmek, 

esztétikai érzék fejlesztése. 

 Egyének és csoportok történelemformáló tetteinek megismerése. 

 Felelősségtudat és felelősségérzet erősítése embertársaink, Földünk iránt. 

 Reális társadalmi, történelmi világkép kialakítása. 

 Véleménynyilvánításhoz, ítéletalkotáshoz, tanulságok levonásához szükséges képességek fejlesztése. 

 Szókincsbővítés, kommunikációs képesség fejlesztése.  

Követelmény 

Társadalmi ismeretek 

 Ismerje lakóhelyén a lakossági ügyintézés intézményeit, a családsegítő központot, munkaügyi 

hivatalt, okmányirodát. 

 Tudja hova forduljon hivatalos ügyintézés alkalmával, tudja alkalmazni a legalapvetőbb magatartási 

formákat ügyei intézése alatt. 

Történelem 

 Ismerje fel, hogy népünk számára milyen veszteségeket jelentett a világháborúkban való részvétel. 

 Tudja térképről leolvasni a II. világháború főbb eseményeit, időpontjait 

 Utasítson el mindenféle nemzeti, faji gyűlöletet  tartalmazó eszmét. 

 Ismerjen néhány történelmi témájú irodalmi művet, filmet. 

 Legyen képes röviden beszámolni, igyekezzen önálló véleményt alkotni az olvasottakról, látottakról. 

 Gyűjtsön a tanult ismeretekhez képeket és dokumentumokat, igyekezzen rendszerezni, csoportosítani 

ezeket. 

 Használja jártasság szintjén a történelmi térképet. Legyen képes időrendi sorrendet felállítani. Tudjon 

egyszerű következtetéseket levonni és összefüggéseket önállóan felismerni az egyes történelmi 

események között. 

Hon- és népismeret 

 Legyen büszke hazája és a település nevezetességeire. Tudatosan védje, óvja azokat. 
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Értékelés  

Fő értékelési szempont a képességekhez viszonyított fejlődés mértéke. Erről a tanuló szóbeli 

megnyilvánulásai alapján, illetve diagnosztikus mérésekkel győződhetünk meg. Az értékelés szempontjai: a 

mindennapi élethez szükséges tájékozódás, a társas érintkezések szabályainak alkalmazása, szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség, ismeretek elsajátításának mélysége, munkához való viszonya, gyűjtőmunka, rendszerezés, 

tanult fogalmak használata, tájékozódási képesség fejlettsége, dokumentációk minősége, oksági viszonyok 

felismerési szintje, kronológiai sorrend felállítása, lényegkiemelés, tanulságok levonása, gondolkodási 

műveletek fejlettségi szintje, személyiségvonások fejlődése, történelmi események, időpontok és személyek 

összekapcsolása, fogalmi gondolkodás szintje. 

A kiváló, átlagos, gyenge kifejezések alatt megfogalmazottak az értékelés iránymutatói. Nem azonosak a 

jeles, közepes, elégséges osztályzatokkal. 

Kiváló: Ismeri és tudja a közösséghez tartozás feltételeit, szabályait, betartja azokat.  Tudja hogy vannak 

jogai, kötelességei, hogy a törvények minden  magyar állampolgárra vonatkoznak. Felismeri a közösségre 

negatívan ható viselkedési formákat, képességeihez és lehetőségeihez mérten próbál hatni ezekre. Képes 

önálló ismeretszerzésre, tapasztalatairól, megfigyeléseiről feljegyzést készít, azokról önállóan pár mondatban 

beszámol. Családjával, társaival szembeni felelősségét felismeri, igyekszik segíteni. Ismeretei pontosak a  

tanult korban élő emberek életkörülményeiről, életmódjáról fennmaradt tárgyi és írásos emlékeiről. 

Felismeri a gazdasági és társadalmi változások közötti alapvető összefüggéseket, elemi szinten a történelmi 

változások szükségszerűségét. Kronológiai sorrendet felállít, a témában tanult fogalmakat ismeri, 

megfelelően alkalmazza. Tudja a tanult évszámokat, eseményeket, ismeri a jelentős történelmi személyeket. 

Az eseményeket, tanultakat szóban és/vagy írásban reprodukálja. Térben és időben tájékozódik. A 

tananyagban szereplő nagy történelmi korok legjellemzőbb jegyeit felsorolja, pár mondatban összefoglalja. 

Értelmi szintjének megfelelően ok-okozati összefüggéseket, történelmi események háttereit, azok pozitív és 

negatív hatásait felismeri, következményeit indokolja. Lényeges és lényegtelen elemeket elkülönít. Térképen 

tájékozódik. A történelmi anyagban tanult személyeket, eseményeket, időpontokat tudja, képes egymáshoz 

rendelni azokat. Ismeri lakóhelye közigazgatási, kulturális, lakosságot kiszolgáló intézményeit, 

létesítményeit. Problémafelismerő és problémamegoldó képessége értelmi szintjének megfelelő. 

Átlagos: Ismeri a közösséghez tartozás feltételeit, szabályait nem mindig tartja be. Tudja, hogy vannak jogai, 

kötelességei. Ismeri a társadalomra negatívan ható magatartási formákat. Önálló ismeretszerzéshez 

ösztönzést, segítséget igényel. A tananyagban szereplő nagy történelmi korok legjellemzőbb jegyeit 

felismeri. Rávezetéssel  felismer, megfogalmaz gazdasági és társadalmi változások közötti alapvető 

összefüggéseket, elemi szinten érti a történelmi változások szükségszerűségét. Kronológiai sorrendet  

segítséggel felállít. A tanultakat szóban és/vagy írásban reprodukálja. Időben való tájékozódása bizonytalan, 

kronológiai sorrendet segítséggel állít fel. Tér- és időbeli tájékozódása bizonytalan. A tanult fogalmakat 

felismeri, bár előfordul, hogy helytelenül alkalmazza. Szemléleti térképolvasása megfelelő. Tanulmányaiból 
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a legfontosabb eseményeket, személyeket felismeri, segítséggel egymáshoz rendeli ezeket. Jól motiválható, 

de nem kezdeményező. Alapvető, egyszerű problémákat felismer, megoldásukhoz segítséget igényel 

Gyenge: Ismeri a közösséghez tartozás feltételeit. Tér- és időbeli tájékozódása gyenge. Önálló 

ismeretszerzésre, közösségi munkára nehezen motiválható. Kronológiai sorrendet segítséggel állít fel. 

Szemléleti térképolvasása gyenge. A tanult történelmi események közül keveset ismer fel, eseményeket, 

színhelyeket nem tud egyeztetni. Reprodukáló készsége gyenge, szókincse szegényes. A tanult fogalmakat 

általában helytelenül alkalmazza. 

A következő évfolyamba lépés feltétele: A közösséghez tartozás szabályainak betartása. Legalapvetőbb 

magatartási formák alkalmazása a mindennapokban, és az egyszerűbb ügyek intézése során. Önálló 

ismeretszerzés, feldolgozás képessége. A tanult történelmi események kronológiai sorrendjének felállítása. 

Ok-okozati összefüggések felismerése, történelmi események és annak következményei között. Térben és 

időben való tájékozódás, szemléleti térképolvasás jártasság szintjén. Lényeges és lényegtelen elemek 

elkülönítése. Néhány történelmi témájú irodalmi mű, film ismerete, véleményalkotás a hallottakról, 

látottakról.  A társadalmi és történelmi - tárgyi és eszmei értékek - tudatos őrzése, képességeinek, értelmi 

szintjének megfelelően. A továbbhaladáshoz szükséges szókincs, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség a 

gondolkodási műveletekhez szükséges megfelelő fejlettségi szint. 

Tevékenységek 

 Szituációs játékok, dramatikus feldolgozások. 

 Beszélgetések, vélemények megfogalmazása, ütköztetése, vita.  

 Történelmi visszaemlékezések meghallgatása. Kirándulások, emlékhelyek látogatása. Forrásanyagok 

keresése, a gyűjtött anyagok felhasználása beszámolókban, önálló feleletekben. Tananyagról 

vázlatkészítés.  

 Történelmi témájú regényrészletek, filmek, dokumentumfilmek nézése, beszélgetés, érzések, 

vélemények megfogalmazása. 

 A tudósok, művészek, politikusok, sportolók, népművészek felkeresése lakóhelyükön, történeteik 

meghallgatása.  

 Gyűjtemények, tablók, kiadványok készítése a lakóhely nevezetességeiről.  

 Játékos idegenvezetés a lakóhelyen. 

Tartalom  

 Társadalmi ismeretek 

o A lakóhelytől a nagyvilágig 

 Történelem 

o A trianoni Magyarország 

o A jelenkor kezdete a két háború között 
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o A második világháború, hazánk a háborúban 

o Korunk történelme 

 Hon- és népismeret 

o Nemzeti emlékhelyek, jelképek 

o Akikre büszkék lehetünk 

Feltételek 

 múzeum, könyvtárlátogatás, tanulmányi séták, kirándulás. 

 időszalag 

 ismeretterjesztő, információhordozó anyagok 

 applikációs képek, transzparensek 

 diapozitívok, a tananyaghoz kapcsolódó oktatófilmek 

 fényképezőgép, film, kazettás magnó, kazetták interjú készítéséhez 

 falitérképek, atlaszok 

TÁRSADALMI ISMERETEK 

A LAKÓHELYTŐL A NAGYVILÁGIG 

Cél 

 Társadalmi ismeretek körének bővítése. 

 Önálló életre nevelés, a társadalomba való beilleszkedés segítése. 

 Tájékozódó képesség fejlesztése, a mindennapi élethez szükségek ismeretek elsajátítása. 

 Alapvető állampolgári jogok és kötelességek, hivatalos okmányok megismerése. 

Követelmény 

 Tudja, hogy milyen problémával fordulhat a helyi önkormányzathoz. 

 Tudjon segítséget kérni személyes vagy családi ügyeinek elintézéséhez. 

 Legyenek elemi szintű ismeretei a törvények szabályozó rendszeréről. 

Tartalom 

 A helyi ügyintézés színterei, a közigazgatás működése, a községek városok életének irányítása. 

 A lakóhely önkormányzatának, Családsegítő szolgálatának és Munkaügyi központjának működése, 

funkciója. 

 Személyi okmányok megismerése, funkcióik. Helyi „szabályozó” intézkedések. 

 Alapvető állampolgári jogok és kötelességek. 

 Az ügyintézés folyamatai. Információszerzés. Magatartásminták, viselkedéskultúra hivatalos ügyek 

intézése során. 

TÖRTÉNELEM 
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A TRIANONI MAGYARORSZÁG 

Cél 

 Ismeretnyújtás hazánk és Európa történelmi eseményeiről az I. világháború után. 

 Rendszerező, lényegkiemelő képesség fejlesztése. 

Követelmény 

 Ismerje fel, milyen következményekkel jár Magyarország részvétele az I. világháborúban. Tudja, mi 

a trianoni békeszerződés.  

 Ismerje, és tudja röviden elmondani a Tanácsköztársaság intézkedéseit, az emberek életében 

beköszöntött változásokat. 

Tartalom 

 A trianoni békeszerződés és következményei. Magyarok élete a határainkon túl. 

 A Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatása az európai államokra és Magyarországra. 

 Az „őszirózsás” forradalom. A Károlyi-kormány intézkedései. 

 A Tanácsköztársaság kikiáltása 1919. március 21. Népjóléti és kulturális intézkedései. 

 A Tanácsköztársaság leverése. A Horthy - kormány első intézkedései a Tanácsköztársaság leverése 

után. 

TÖRTÉNELEM 

A JELENKOR KEZDETE, A KÉT HÁBORÚ KÖZÖTT 

Cél 

 Ok-okozati összefüggések felismerése a gazdasági fellendülés és a társadalmakban bekövetkező 

változások között. 

Követelmény 

 Segítséggel ismerjen fel ok-okozati összefüggéseket a történelmi időben végbement változások 

között. 

 Tudja néhány mondatban összefoglalni a két világháború közötti élet jellemzőit Magyarországon. 

 Ismerje a második világháború kitörésének legfontosabb okait, előzményeit. 

Tartalom 

 Európa a két világháború között. A nagy gazdasági világválság és következményei. 

 Élet a Horthy-kor Magyarországán. A munkások és parasztok élete. 

 Az ipar, a kultúra, a tudományok fejlődése hazánkban a két világháború között. 

 Háborús készülődés. A II. világháború előzményei. 

 A fasizmus elterjedése, Hitler hatalomra jutása Németországban, világhatalmi törekvései. 

TÖRTÉNELEM 
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A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ, HAZÁNK A HÁBORÚBAN 

Cél 

 A második világháború eseményeinek megismerése. 

 Az emberiség  és az egyén felelősségének felismerése embertársaink iránt. 

Követelmény 

 Tudja térképről leolvasni a második világháború főbb eseményeit, időpontjait. 

 Tudja néhány mondatban összefoglalni a tanultakat. 

 Utasítsa el a fasiszta eszméket, a nemzeti, faji gyűlöletet. 

Tartalom 

 Lengyelország megtámadása, a II. világháború kirobbanása 1939. 

 A második világháború eseménytörténete, 1939- 1945.  

 Az  angliai invázió, 

 Magyarország belépése a háborúba. A magyar hadsereg veresége a doni csatában. 

 A Szovjetunió honvédő háborúja. A sztálingrádi csata.  

 Magyarország élete a német megszállás ideje alatt. 

 A háború utolsó évei. A normandiai partraszállás. 

 A háború befejezése, a párizsi béke. 

 Második világháborús emlékek a lakóhelyen. 

TÖRTÉNELEM 

KORUNK TÖRTÉNELME 

Cél 

 Az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek fejlesztése. 

 Korunk történelmének megismerése. 

Követelmény 

 Tudjon önállóan ismereteket szerezni közvetlen környezetében élő idősebb emberektől a közelmúlt 

történelmi eseményeivel kapcsolatban. 

 Tudjon szóban és/vagy írásban beszámolni a tanultakról. 

 Tudjon példát mondani a tudományok fejlődésére, ezek gazdasági és társadalmi hatásaira korunkban.  

Tartalom 

 Földünk a II. világháború után - a megosztott világ. 

 A hidegháború, fegyverkezés, katonai, gazdasági szövetségek 

 Hazánk a II. világháború után. A háború következményei, az ország újjáépítése. 

 A pártállam kialakulása. Rákosi Mátyás az ország élén. Új kormányprogram - Nagy Imre. 

 Az 1956-os események, - helytörténeti vonatkozásai. 
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 A Kádár-korszak.  Gazdasági változások. A tudományok fejlődése, a kulturális élet jellemző vonásai. 

 Az 1980-as évek, a pártállam összeomlása. A békés rendszerváltás. 

 1989. október 23. A Magyar Köztársaság létrejötte. 

 Az Antall-kormány megalakulása. 

 A demokratikus intézményrendszer kialakulása. 

 Magyarország a 21. század küszöbén. 

HON- ÉS NÉPISMERET 

NEMZETI EMLÉKHELYEK, JELKÉPEK 

Cél 

 Nemzeti emlékhelyek, jelképek megismerése. 

 A nemzeti értékek megóvása érdekében tett társadalmi összefogások megismerése. 

 Igény kialakítása a lakóhelyen és környékén lévő emlékhelyek, épületek tiszteletére, megóvására. 

Követelmény 

 Ismerje fel és nevezze meg képről a nemzeti ereklyéket. 

 Tudjon felsorolni néhány  történelmi emlékhelyet, tudja milyen esemény fűződik hozzá. 

Tartalom 

 A nemzeti emlékhelyek felkeresése, vagy megtekintése filmről, felismerése képről.  

 Események, történelmi személyiségek, időpontok, és emlékhelyek egymáshoz rendelése. 

 Nemzeti jelképek jelentősége az ország életében. 

 A korona, a jogar az országalma a Parlamentben. 

 A szent jobb, mint nemzeti ereklye a budapesti Szent István bazilikában. 

 A koronázási palást a Nemzeti Múzeumban. 

 Lakóhelyen és környékén található emlékhelyek. 

HON- ÉS NÉPISMERET 

AKIKRE BÜSZKÉK LEHETÜNK 

Cél 

 Ismeretek gyűjtése a lakóhely vagy környékéről, példaértékű emberek, tettek, és események 

megismerésére.  

 A példakép fogalmának megismerése.  

Követelmény 

 Tudjon megnevezni a lakóhelyén vagy a környéken élő, vagy élt, a közösség által elismert, 

megbecsült személyt. Ismerje munkásságát. 

Tartalom 
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 Akikre büszkék lehetünk. Történelmi személyiségek, a közelmúltban elhunyt híres emberek, ma is 

élő, a közösség által megbecsült személyek. 

 Tudósok, művészek, politikusok, sportolók, népművészek a lakóhelyen, vagy a környékén. 

 Elismert csoportok, közösségek a lakóhelyen.  

 Példakép választása, a választás indoklása. 

 Nevezetes emberek meglátogatása, történeteik meghallgatása, riport készítése. 

 Legyen alapfokon tájékozott hazánk közigazgatási egységeinek tekintetében. 
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Tartalom 

 Hazánk. Magyarország lakói (magyarok és nemzetiségiek).  

 Hivatalos nyelv, - anyanyelv. 

 Az ország fővárosa, nagyobb városai. 

 Kulturális értékek. (nevezetes épületek, szobrok, nemzeti parkok, a világörökség részévé nyilvánított 

helyek, alkotások, tudósok és tudományos eredmények) 

 Nevezetes épületek, szobrok létrehozásának történelmi időben való elhelyezése. 

 Tájékozódás Magyarország közigazgatási térképén. 
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6. EMBER A TERMÉSZETBEN 

Tartalom: 

 Környezetismeret 1-4. 

 Természetismeret 5-6. 

 Természetismeret 7-8- 

 

6.1. KÖRNYEZETISMERET (1-4. ÉVFOLYAM) 

A műveltségi terület habilitációs, rehabilitációs feladatai: 

 Figyelem - , emlékezet fejlesztése, kíváncsiság az érdeklődés felkeltése. 

 Kérdésfeltevés kérdések megfogalmazásának tanítása. 

 A kommunikációs képességek és készségek fejlesztése. 

 A térérzet alakítása, megerősítése, viszonyszavak pontos használata, az idő múlásának érzékelése, 

felfogása, változás - időben, térben - észlelése, értelmezése. 

 A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése. 

 Szokások, szokásrendszerek kialakítása. 

 A tanulási szokások (megfigyelés, vizsgálódás, lejegyzés, feladatmegoldás, értelmezés, irányított 

ismeretszerzés) kialakítása, megerősítése. 

Óraszám 

1. évfolyam évi 74 heti 2 

2. évfolyam évi 74 heti 2 

3. évfolyam évi 55,5 heti 1,5 

4. évfolyam évi 74 heti 2 

Habilitációs, rehabilitációs lehetőségek: 

 A nem vagy kevésbé sérült funkciók továbbfejlesztése. 

 Az értelmi fejlődés rendellenességeinek korrigálása. 

 A tanulók optimális (fizikai és szellemi) fejlődéséhez szükséges feltételek és tevékenységek 

biztosítása a gyermek sérülés - specifikumának megfelelően (például: konduktív pedagógiai 

foglalkozások, gyógytestnevelés, logopédia). 

 Az egész személyiség - értelem, érzelem, fizikum, jellem - harmonikus és differenciált fejlesztése. 

 Az eltérő neveltetési előzményekből és körülményekből, valamint eltérő egyéni sajátosságokból 

eredő különbségek kiegyenlítése. 

 A pszichés funkcióknak, a megismerési folyamatoknak, a gondolkodás műveleteinek integrált, 

korrekciós fejlesztése. 
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 A társadalomba való beilleszkedés elősegítése. 

 A környezetismeret tanításánál hangsúlyt kap a tér észlelése, térben való tájékozódás rehabilitációja; 

látási, hallási, mozgási, tapintási, szaglási észlelés rehabilitációja; vizuális és auditív megfigyelő-

képesség fejlesztése; a figyelem rehabilitációja; emlékezet fejlesztése; képzelet fejlesztése; 

gondolkodási műveletek rehabilitációja; összehasonlítási, csoportosítási, rendezési, elemzési, 

cselekvési, kommunikatív és kognitív képességek rehabilitációja; egyes alapvető kulturtechnikák 

eszközszintű elsajátításának rehabilitációja; önálló életvezetési technikák gyakorlása. 

Cél 

 A mindennapi élet olyan örömforrásokkal, élményekkel, tevékenységekkel gazdagodjék, hogy ezek 

a pozitív ráhatások megalapozzák a közösséghez tartozás érzését. 

 Érvényesüljön a korrekciós hatás, az élményeket adó ismeretszerzés segítse az egyes szomatopszichés 

funkciók zavarainak enyhítését, a diszfunkciók másodlagos és további következményeinek 

megelőzését.  

 A gyermek belső motivációs rendszerének kialakítása folyamatos külső motiváció hatására. 

 Az egészséges életmódra nevelés: az egészség megőrzését, az egészségi állapot javítását szolgáló 

szokásformák kialakítása. 

 A környezet tanulmányozásához szükséges értelmi, érzelmi, erkölcsi indítékok, valamint jártasságok, 

készségek és képességek kialakítása. 

 Az élőlények sajátosságainak, a közvetlen természeti környezet változásainak, jelenségeinek elemi 

szintű megismerése. 

 A korszerű, elemi természettudományos műveltség megalapozása, az élővilág és környezete 

kapcsolatainak, egymásra utaltságának tudatosítása. 

 A megismerés módszereinek elsajátítása. 

 A természetszerető ember személyiségjegyeinek kialakítása, a természet megszerettetése, kincseinek 

megóvása, az élő és élettelen környezet iránti érzékenység és felelősség kialakítása. 

 Környezetvédő magatartás kialakítása. 

 A közösségi élet szabályainak elfogadásával és betartásával a beilleszkedésének elősegítése a 

társadalmi környezetbe.  

 Tanulási, magatartási és viselkedési szokások, következetes kialakítása. 

Követelmény 

 Legyen képes a természet jelenségeit és folyamatait észrevenni, azokat elemi szinten megfigyelni. 

 Ismerje fel a vizsgálódásokhoz, mérésekhez szükséges eszközöket, és használja azokat 

balesetmentesen.  

 Tudjon egyszerű tapasztalati megfigyeléseket, vizsgálódásokat végezni tanári irányítással. 
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 Egyszerűen tudja megfogalmazni megfigyeléseit, tapasztalatait, azokat rajzban vagy írásban 

rögzíteni. 

 Szerezzen tapasztalatokat, ismereteket a mindennapi életben előforduló mérésekben.  

 Legyen gyakorlata különböző tárgyak élőlények jellemzőinek elemi szintű összehasonlításában. 

 Ismerje meg a környezetében előforduló fontosabb élő és élettelen anyagok tulajdonságait. 

 Értse meg az egyszerűbb időjárás-jelentéseket. 

 Vegye észre a természet szépségeit, vegyen részt természetvédő munkában. 

 Ismerje az alapvető közösségi (család, iskola) szabályokat. 

 Értse, miért van szükség a közösségi szabályok megtartására. 

 Felelősen teljesítse családi és iskolai megbízatásait.  

 Tudjon ismereteiről röviden szóban és írásban beszámolni.  

 Ismerjen az életkori sajátosságainak megfelelő, a témához kapcsolódó könyveket. 

Tartalom 

 Környezetismeret 1. 

 Környezetismeret 2. 

 Környezetismeret 3. 

 Környezetismeret 4. 

Fejlesztendő készségek, képességek, attitűdök 

 Percepciós készség, felismerő, ráismerő készség, grafomotoros készség, elemzés készsége. 

 A vizsgálódás képessége, megfigyelőképesség, sorbarendezés, szóbeli kifejezőképesség, 

kommunikációs változások észrevételének képessége, téri-és időbeli tájékozódás képessége. 

 Gondolkodás képessége. Elemi szintű általánosítás képessége. Becslés, mérés képessége. 

 Megismerési módszerek (tapasztalat, megfigyelés, csoportosítás) alkalmazásának képessége. 

Összehasonlítás, csoportosítás képessége. 

 A természettudományos ismeretszerzés képessége. Érdeklődés a természet iránt. Pozitív attitűd. 

 A szűkebb, majd tágabb környezetben való biztonságosabb eligazodás képessége. 

 Folyamatos gyermeki aktivitás, a cselekvésbe ágyazott megismerési tevékenység. 

6.1.1. KÖRNYEZETISMERET (1. ÉVFOLYAM) 

Óraszám      heti 2      évi 74 

Cél 

 A tapasztalatszerzéshez szükséges megfigyelési módszerek megismerése 

 Az egészséges kíváncsiság felkeltése, ösztönzés az önkifejezésre.  

 Pozitív érzelmi hozzáállás kialakítása a természethez 

 Az elemi téri-és időbeli tájékozódás fejlesztése. 
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 Az egészséges életmód megismerése, alapozása  

 Eligazodás megalapozása az osztályközösségben. 

 Alapvető közlekedési szabályok elsajátítása. 

Tartalom 

 Az élettelen természet alapismeretei 

 Az élő természet alapismeretei 

 Testünk és egészségünk 

 Tájékozódási alapismeretek 

Értékelés 

Év közben és év végén az intellektuális és manuális tevékenységeket értékeljük az alábbi szempontok alapján:  

 alkalmazkodás a közösséghez;  

 munkához való viszony;  

 személyiségvonások fejlődése;  

 szókincs bővülése. 

A kiváló, átlagos, gyenge kifejezések alatt megfogalmazottak az értékelés iránymutatói. Nem azonosak a 

jeles, közepes, elégséges osztályzatokkal! 

Kiváló: Egyszerű téri- és időbeli relációkat felismer. Időrendi sorrendet pontosan követ. Megadott 

szempontok szerint biztonságosan csoportosít. Rész - egész viszonyát felismeri, alkalmazza. Felismeri és 

megnevezi a tanult növényeket, állatokat. Feltűnő azonosságok, különbségek észrevételére önállóan képes. 

Elemi összefüggéseket meglát, következtetései helyesek. Biztonsággal megjelöli az emberi test fő részeit. 

Betartja a higiéniai szabályokat. Pontosan tudja legfontosabb adatait. Kezdeményező, beszédfegyelme jó, 

dialógusra képes. A közösségi élet szabályait betartja, önállóan vállal és végez egyszerűbb feladatokat. 

Átlagos: Egyszerű tér-és időbeli relációkat felismer. Időrendi sorrendet kisebb pontatlanságokkal követ. 

Kevés segítséggel csoportosít. Feladatmegoldásai néha pontatlanok. Felismeri és megnevezi a tanult 

növényeket, állatokat. Azonosságok, különbségek észrevételére rávezetéssel képes. Elemi összefüggéseket 

segítséggel meglát, a kapcsolatot megfogalmazni nehezen tudja. Saját testén megnevezi a főbb testrészeit. 

Tudja nevét, lakhelyét. Napirendjének időrendi sorrendjét téveszti. Beszédfegyelme jó, nem kezdeményező, 

de bevonható szituációs játékokba. A közösségi élet szabályait kevés figyelmeztetéssel betartja. 

Gyenge: Egyszerűbb tér- és időbeli relációkat segítséggel felismer. A csoportosítás szempontjait nehezen 

érti meg, feladatmegoldásaiban sok segítséget igényel. Időbeli tájékozottsága kialakulatlan. A tanult 

növények, állatok megnevezésében bizonytalan. Azonosságokat-különbségeket segítséggel is nehezen vesz 

észre. Csak a főbb testtájait nevezi meg. Tudja nevét, lakhelyét. Időrendi sorrendet egy napon belül is cserél. 

Elutasító vagy passzív. Gyakori figyelmeztetésre szorul. 
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A következő évfolyamba lépés feltétele: a tér és időbeli relációk kevés segítséggel való felismerése a 

környezetében lévő tárgyak érzékelhető tulajdonságainak felismerése. Az évszakok és hét napjainak 

megnevezése. A tanult növények, állatok, az emberi test részeinek felismerése, megnevezése. Legfontosabb 

személyi adatok ismerete. Megfigyelések tapasztalatainak, feldolgozásának, rendszerezésének elemi szintű 

képessége. Testséma kialakulása. 

AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI 

Cél 

 A megfigyelő-képesség fejlesztése. 

 A tapasztalatok feldolgozási, rendszerezési képességének erősítése. 

 Időbeli tájékozódás fejlesztése. 

Követelmény 

 Ismerje fel környezete tárgyainak érzékelhető tulajdonságait.  

 Tudja csoportosítani környezetének jól ismert tárgyait megadott és választott szempontok szerint.  

 Ismerje fel a rész és egész kapcsolatát. 

 Ismerje az évszakok egymást követő sorrendjét. 

 Ismerje fel, és nevezze meg a legfontosabb csapadékformákat.  

 Tudja a hét napjainak nevét. 

Tartalom 

 A környezetben előforduló tárgyak tulajdonságainak érzékelése, felismerése, megnevezése (szín, 

nagyság, anyag, hőmérséklet) összehasonlítás, csoportosítás. 

 Rész és egész kapcsolata (tárgyakon, képeken). Az egész részeinek megkülönböztetése.  

 A tárgyak rendeltetése. Veszélyes tárgyak (szúró és vágó eszközök, elektromos árammal működő 

tárgyak) összehasonlítás, tapasztalatszerzés.  

 Az időjárás folyamatos megfigyelése évszakonként. 

 Évszakok összehasonlítása legjellemzőbb jegyeik alapján. A tapasztalatok rögzítése egyszerű rajzzal, 

felismerés képekről, megnevezés. 

 A napi időjárás nyomon követése tapasztalati szinten. 

 A legfontosabb csapadékformák felismerése, tapasztalatok megfogalmazása szóban, egyszerű 

következtetések. 

 Az idő mérésének egységei. A napok nevei. Napszakok megnevezése. 

 A napszakokhoz kapcsolódó történések megfigyelése, időrendi sorrend felállítása. 

AZ ÉLŐ TERMÉSZET ALAPISMERETEI 

Cél 
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 Ismerkedés a közvetlen környezet növény és állatvilágával. 

 A megfigyelés, rendszerezés képességének kialakítása és fejlesztése. 

 A természet iránti pozitív érzelmi viszony megteremtése. 
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Követelmény 

 Ismerje fel és nevezze meg megfigyelései alapján a közvetlen környezetében élő növényeket, 

állatokat. 

 Vegye észre, hogy az évszakok változása befolyásolja a növények, állatok életét. 

 Törekedjen a természet védelmére. 

Tartalom 

 A közvetlen környezetben élő növények, állatok megfigyelése, összehasonlítása.  

 Azonosságok és különbségek megfigyelése, megnevezése.  

 Egy-két fa  jellemzése, fák közötti összehasonlítás végzése. ( méret, szín, illat, levelek,) 

 A fa részei. 

 A lombos fa évszakonkénti változásának megfigyelése, egyszerű következtetések megfogalmazása. A 

négy évszak fáinak rajzos ábrázolása. 

 A levelek alakja, színe, nagysága. Ábrázolás, összehasonlítás, különbségek megfigyelése, 

megfogalmazása. 

 Környezetvédelmi megfigyelések. (levelek porszennyezettsége). 

 A közvetlen környezetben élő állatok megfigyelése, csoportosításuk kültakaró, mozgás, táplálék, 

testfelépítés szerint.   

 Közvetlen környezetben élő növények és állatok évszakoktól függő változásainak megfigyelése, 

tapasztalatszerzés (lombhullás, költöző madarak).  

 Az ember és az állat kapcsolata, állattartás. ( Élősarok kialakítása, gondozása.) 

 A természeti környezet szépségeinek megfigyelése évszakonként. 

 Természetvédelmi teendők. 

TESTÜNK ÉS EGÉSZSÉGÜNK 

Cél 

 A test és a környezet higiéniája iránti igény kialakítása. 

 Öltözködés az évszaknak, időjárásnak megfelelően.  

 A test, mint komplex működési rendszer megértése. 

Követelmény 

 Ismerje fel, és nevezze meg az emberi test fő részeit, és érzékszerveit. 

 Legyen igénye a testi és környezeti higiénia. 

 Ismerje fel, hogy az évszakok váltakozása befolyásolja az emberek életét. 

Tartalom 

 Az emberi test részei, megnevezésük. 
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 Az emberi test leírása különböző külső jegyek alapján. 

 Az emberi test részeinek, különböző funkcióinak felsorolása. 

 A fej részeinek, és az érzékszerveknek a megnevezése (megmutatása) saját és más testén. 

 A test tisztántartása. A tisztálkodás fő szabályai, a tisztálkodási eszközök. 

 Egészséges táplálkozás. Testedzés. Elemi ismeretek szerzése egészségünk megóvásával 

kapcsolatban. 

 Testméretek összehasonlítása (magasabb, alacsonyabb). Növekedés folyamatos megfigyelése. 

 Az ember alkalmazkodása az évszakok változásaihoz.  

Egyszerű összefüggések felismerése, következtetések (testrészek és funkcióik, életkor és testméretek változása 

között). 

TÁJÉKOZÓDÁSI ALAPISMERETEK 

Cél 

 Az életkornak megfelelő neveltségi szint elérése 

 Tér-és időbeli tájékozódás fejlesztése 

 Alapvető közlekedési szabályok betartása 

 Az iskolai, közösségi élethez való alkalmazkodás, a beilleszkedés segítése. 

Követelmény: 

 Az iskolai közösség normáinak megértése, a beilleszkedés elősegítése. 

 Tudjon tájékozódni iskolájában. 

 Ismerje fel a tanterem tárgyait, eszközeit, tudja rendeltetésüket, azok helyét, megóvásuk módját. 

 Tudja és alkalmazza a gyalogos közlekedés legelemibb szabályait. 

 Értse, hogy a közösségi életnek szabályai vannak, melyeket be kell tartania. 

 Vállaljon (közösen vagy egyénileg) feladatot az osztály érdekében. 

Tartalom: 

 Tárgyak térbeli helyzetének felismerése, csoportosítása térbeli helyzetük szerint. 

 Téri irányok, irányjelző kifejezések használata. (jobb, bal, alatt, fölött, mellett, mögött, között) 

 Személyi adatok (név, születési adatok, szülők neve,) Lakóhely neve, lakcím. 

 Az iskola neve, címe. A közvetlen iskolai környezet megismerése. 

 Az iskolai közösség tagjai. Osztálytársak, tanárok neve. 

 Az iskola házirendje. 

 Iskolai szokások, hagyományok. (Folyamatos) 

 A tanulók napirendje. 

 Feladatvállalás az iskolában. 

 Legfontosabb közlekedési szabályok. 
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 Az iskola környékének közlekedési rendje. Közlekedés gyalogosan. A helyes közlekedési magatartás.   

 Közlekedés az iskola és az otthon között. (Különös tekintettel a különböző közlekedési eszközökkel 

közlekedőkre.) 

6.1.2. KÖRNYEZETISMERET (2. ÉVFOLYAM) 

Óraszám       heti 2      évi 74       

Cél 

 A tapasztalatgyűjtéshez szükséges megismerési módszerek alkalmazása.  

 Az önálló ismeretszerzés előkészítése, az ehhez szükséges módszerek körének bővítése.  

 A figyelemkoncentráció fejlesztése, erősítése. 

 A helyes környezeti szemlélet, környezet-harmonikus viselkedés megalapozása. 

 Tér-és időbeli tájékozódás fejlesztése. 

 Az egészséges életmód szabályainak elsajátíttatása. 

Követelmény 

 Tudjon tanári irányítással egyszerű megfigyeléseket, vizsgálatokat végezni. 

 Alkalmazza a gyakorolt megismerési módszereket 

 Tudja kifejezni tapasztalatait szóban és rajzban. 

 Tudja az időjárás elemeinek, a napoknak, napszakoknak és az évszakoknak a nevét. 

 Értse az összehasonlítások során a tanár által használt kifejezéseket, relációkat. 

 Ismerje a fő csapadékfajtákat. 

 Használja a téri- és idői relációkat jelentő legegyszerűbb kifejezéseket. 

 Fokozatosan önállósodjon a gyalogos közlekedésben. 

 Ismerje fel és nevezze meg a megfigyelt növényeket és állatokat. 

 Nevezze meg a legalapvetőbb különbségeket az élő és élettelen között.  

 Tudja, hogy a növényeknek emberi táplálkozásra alkalmas részeik vannak, melyek az egészséges 

táplálkozásban fontos szerepet játszanak. 

 Vegyen részt az életkorának megfelelő növényápolási és állatgondozási munkákban. 

 Fokozódó önállósággal válassza meg az évszaknak, az időjárásnak megfelelő öltözéket. 

 Ismerje és nevezze meg érzékszerveit, és azok funkcióit. 

 Tudja a tisztálkodás legfontosabb szabályait, legyen igénye a személyi higiéné.  

 Vállaljon és felelősen teljesítse iskolai és családi megbízatásait. 

 Lehetőségeihez és erejéhez mérten vegyen részt környezetvédelmi munkában. 

Tartalom: 

 Az élettelen természet alapismeretei 
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 Az élő természet alapismeretei 

 Testünk és egészségünk 

 Tájékozódási alapismeretek 

Értékelés 

A tantárgy tanítása során a személyiségfejlődésre és tartalomtudás értékelésére fektetjük a hangsúlyt. Év 

közben fejlettségi szintjükhöz mérten diagnosztikus méréseket is végzünk az alábbi szempontok alapján: 

munkához való viszonya, aktivitása, a tanult megfigyelési módszerek alkalmazása, feladatvállalások, azok 

teljesítése, új fogalmak használata, tanult közösségi formák megkülönböztetése, ismeretek elsajátításának 

mértéke.  

A kiváló, átlagos, gyenge kifejezések alatt megfogalmazottak az értékelés iránymutatói. Nem azonosak a 

jeles, közepes és elégséges osztályzatokkal. 

Kiváló: Felismer és megnevez mérhető tulajdonságot, önállóan mér. Megfigyelései, következtetései 

helytállóak. Időbeli és térbeli tájékozottsága kialakult. A közösségi szabályokat betartja. Megnevezi és 

azonosítja a növények táplálkozásra alkalmas részeit. Csoportosításokat önállóan végez. Azonosságokat, 

különbségeket felsorol. Változásokat észrevesz, röviden megfogalmaz. Felismeri és megnevezi a 

legfontosabb csapadékformákat. 

Közösségi munkában aktív. Pontosan megmutatja - jelöli - érzékszerveit, tudja azok funkcióit. Tudja az 

emberre jellemző mozgásformákat. Két-három mondatban összefüggően beszámol a vele történt 

eseményekről. Fogalomrendszere jellemző, lényeges elemeket tartalmaz. 

Átlagos: Felismer mérhető tulajdonságokat, méréseihez segítséget igényel. Megfigyelései, következtetései 

pontatlanok. Hónapok neveinek sorrendjét felcseréli. Szabályokat figyelmeztetésre tart be. Felismeri és 

megnevezi a növény részeit, csoportosításoknál, azonosságok-különbségek észrevételénél rávezető 

segítséget igényel. Felismeri a növények táplálkozásra alkalmas részeit Változásokat megfigyel. A különböző 

csapadékformákat felismeri. Közösségi munkába bevonható, egyéni feladatot nem vállal, ösztönzésre szorul. 

Érzékszerveit megnevezi, funkcióikat illetően bizonytalan. Fogalomhasználata bizonytalan. Szóbeli 

beszámolói hiányosak. Szókincse átlagos. Napirendjét összeállítja, időrendi sorrend felállításánál hibázik. 

Fogalomrendszere kevésbé jellemző (nem lényeges) jegyeket tartalmaz. A közösségi szabályokat, a 

házirendet ismeri, előfordul, hogy néha figyelmen kívül hagyja. 

Gyenge: Megmutatja a tanult növények táplálkozásra alkalmas részeit. Érzékszerveit megnevezi, funkcióikat 

megfogalmazni nehezen tudja. Időrendi tájékozottsága, fogalomrendszere gyenge. Szókincse hiányos. 

Mondatszerkesztése egyszavas. Feladatot, megbízatásokat nem, vagy csak ösztönzésre, figyelmeztetésre 

végez. Nehezen motiválható. Közösségi szabályokat, az iskola házirendjét gyakran nem tartja be.  

A következő évfolyamba lépés feltétele  

 Az évszakok és hónapok nevének felsorolása. 
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 Élő és élettelen közötti különbségek felismerése. 

 Az érzékszervek megnevezése.  

 A tanult növények és állatok felismerése,  

 A növény táplálkozásra alkalmas részeinek megnevezése. 

 A tanult megismerési módszerek alkalmazása,  

 megfigyelések tapasztalatainak elemi szintű reprodukálása szóban, rajzban.  

 Téri relációk ismerete.  

 Megfelelő viselkedéskultúra elérése. 

AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI 

Cél 

 Alapvető ismeretek gyűjtése a környező természeti jelenségekről. 

 Alapvető természetvédelmi tevékenységek megismerése. 

 Tapasztalatszerzés becslésekből, mérésekből. 

 Az idői tájékozódás fejlesztése. 

 Tartós, aktív figyelem fejlesztése. 

Követelmény 

 Ismerjen fel és tudjon megnevezni mérhető tulajdonságokat a környezetében megtalálható tárgyakon, 

anyagokon, élőlényeken.  

 Tudja alkalmazni a víz és a levegő különböző hőmérsékletére utaló fogalmakat. 

 Tudja felsorolni az évszakok és hónapok neveit. 

Tartalom 

 Tárgyak, anyagok, élőlények jól érzékelhető tulajdonságainak vizsgálata viszonyítással, becsléssel. 

(nagyobb-kisebb, hosszabb-rövidebb, nehezebb-könnyebb, hidegebb-melegebb, sima-érdes) 

 Becsült és alkalmi egységekkel mért eredmények összehasonlítása. 

 Közvetlen megfigyelések, összehasonlítások rögzítése rajzzal. 

 Testméretek változásának folyamatos megfigyelése, a mérési eredmények egyszerű rögzítése. 

 Az évszakok, mint az idő múlásának megfigyelhető egységei.  

 Az évszakok jellemző jegyei - folyamatos megfigyelés - különbségek megfogalmazása. 

 A napszakok változásának megfigyelése. Időrendi sorrend (A napszakokhoz kapcsolódó események 

megfogalmazása, felismerése képről.) 

 Az időjárás folyamatos megfigyelése. Tapasztalatok összegzése, lejegyzése rajzzal, tabló készítése. 

Az időjárással kapcsolatos fogalmak, fogalomrendszer kialakítása. (Folyamatos munka) 
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AZ ÉLŐ TERMÉSZET ALAPISMERETEI 

Cél 

 A megfigyelés, rendszerezés képességének kialakítása. 

 További ismeretek szerzése a növény- és állatvilágról. 

 Pozitív érzelmi viszony megerősítése a gyermek és a természet között. 

 Alapvető természetvédelmi tevékenységek megismerése. 

 Vizuális megfigyelő-képesség és az emlékezet fejlesztése. 
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Követelmény 

 Ismerje fel a tanult növényeket, használja a növény részeinek elnevezését.  

 Ismerje fel a leggyakrabban fogyasztott gyümölcsöket. 

 Ismerje fel és nevezze meg a tanult házi és vadon élő állatokat, tudja segítséggel csoportosítani azokat 

legjellemzőbb tulajdonságaik alapján. 

 Ismerje fel az állatokban és növényekben rejlő veszélyforrásokat. 

 Vegyen részt közösen, vagy egyénileg természetvédelmi munkában.  

Tartalom 

 Tanult alapismeretek rögzítése, ismeretbővítés a növény- és állatvilágról. 

 Fű, fa, bokor, virágos növények megfigyelése, megkülönböztetése, összehasonlítás, hasonlóságok és 

különbségek megfogalmazása. 

 A környezet jellemző növényeinek felismerése, megnevezése. (Vizsgálatuk, csoportosításuk szín, 

illat, termés, fogyasztásra alkalmas részei szerint.)  

 Fák: vadgesztenye, almafa, szilvafa, diófa, cseresznyefa, 

 Kerti virágok: petúnia, muskátli 

 Zöldségeskert növényei: paradicsom, hagyma, retek 

 A növények részeinek felismerése, megnevezése. 

 A növények változásainak folyamatos megfigyelése, növekedés, virágzás, száradás. 

 A növények ehető részei. 

 A gyümölcsök vizsgálata: alma, szilva. 

 A gyümölcs jellemző tulajdonságai, fogyasztásuk jelentősége a korszerű táplálkozásban. 

 Az időjárás hatása a növényekre és az állatokra (folyamatos megfigyelés, következtetés). 

 Házi és vadon élő állatok csoportosítása, felosztása. (kutya, macska, veréb, cinke, galamb, ponty, 

béka, katica) felismerése. 

 A megismert állatok csoportosítása (testfelépítésük, hangjuk, kültakarójuk, élőhelyük, szaporodásuk, 

mozgásuk,) könnyen felfedezhető külső jegyeik alapján.  

 Veszélyes növények, állatok. 

 Az emberi tevékenység szerepe a növények és állatok életében. A tanulók kapcsolata a közvetlen 

környezetükben élő növényekkel, állatokkal. 

 Természetvédelmi tevékenységek. 

TESTÜNK ÉS EGÉSZSÉGÜNK 

Cél: 

 Saját testkép kialakítása, az életfunkciók megismerése.  

 Sérült érzékszervű társak elfogadása, önzetlen segítségnyújtás. 
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Követelmény 

 Ismerje és nevezze meg érzékszerveit.  

 Védje egészségét. 

 Igényelje a tisztaságot, a mozgást.  

 Vegye észre, hogy érzékszerveivel több dolgot, tulajdonságot fedezhet fel. 

 Ismerje fel az emberi test sokféle mozgását. 

Tartalom 

 Érzékszervek megnevezése, funkcióik (látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés) 

 Az érzékszervek épségének, egészségének védelme. 

 Az érzékszervek betegségei, rendellenességei. 

 Az érzékszervek védelme (Szemüveg, hallókészülék, A szemüveg és a hallókészülék szerepe, tisztán 

tartása, tárolásuk.) 

 A szem, a száj, az arc mozgása – érzelmek tükröződése.  

 Az emberi test mozgásformái (járás, futás, ugrás, úszás). 

 A testmozgás szerepe a fejlődésben, az egészség megóvásában. 

 A helyes napirend - iskolában, otthon, - a szabadidő helyes beosztása. 

 A helyes napirend szerepe az egészséges életmód kialakításában. 

 A táplálkozás elemi szabályai. 

 Az évszakoknak, tevékenységi formáknak megfelelő helyes öltözködés. 

TÁJÉKOZÓDÁSI ALAPISMERETEK 

Cél 

 A kapcsolatteremtés emberi igényének, és az egymás iránti segítőkészségnek a kialakítása. 

 Az életkornak megfelelő neveltségi szint elérése. 

 Tér- és időbeli tájékozódás fejlesztése. 

Követelmény 

 Értse a közösségi szabályok betartásának fontosságát. 

 Ismerje az iskola házirendjét, tudja, hogy vannak kötelességei és jogai. 

 Vállaljon (közösen vagy egyénileg) feladatot az osztály érdekében. 

 Tudjon különbséget tenni múlt és jelen történéseiben. 

 Biztonsággal tájékozódjon az iskola helyiségeiben, osztálytermében. 

Tartalom 

 A közösséghez tartozás feltételei, alapvető közösségi szabályok. 

 Alapvető jogok és kötelességek a közösségben. 

 Feladatvállalások és azok teljesítése. 
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 Az emberi viszonyok. Szeretet, barátság. Segítségnyújtás barátoknak, osztálytársaknak, 

családtagoknak. 

 A fegyelmezett viselkedés fontossága. (A fegyelmezetlenség zavarja a közösség munkáját.) 

 Az iskola címe. Tanárok és osztálytársak neve. 

 Az iskola helyiségeinek, azok funkcióinak alaposabb megismerése. 

 A tanterem tárgyainak mérhető tulajdonságai. Csoportosítás megadott szempontok szerint. 

 A környék gyalogos közlekedésének bővülő megismerése - legfontosabb közlekedési táblák, jelek 

megismerése, közlekedési szabályok betartása. 

 A hét napjai. Munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok. 

 A család tagjai. Családi ünnepek. (névnap, születésnap,) 

 Beszámoló családi eseményekről 

 Időbeli tájékozódás - saját élettörténeten keresztül (jelentősebb események, időrendi sorrend kirakása 

fényképekkel). 

6.1.3. KÖRNYEZETISMERET (3. ÉVFOLYAM) 

Óraszám      heti 1,5     évi 55,5      

Cél 

 További ismeretek szerzése a növény- és állatvilágról. 

 A tapasztalatszerzéshez szükséges megfigyelési módszerek, eszközök alkalmazása. 

 A helyes környezeti szemlélet, környezet - harmonikus viselkedés kialakítása. 

 A gondolkodási műveletek fejlesztése. 

 Fogalombővítés, a kifejezőkészség fejlesztése. 

 Az egészséges életmód alapvető szokásainak erősítése. 

 Önirányítási képesség további fejlesztése. 

Követelmény 

 Ismerjen fel a környezetében lévő tárgyakon, anyagokon, élőlényeken mérhető tulajdonságokat.  

 Ismerje meg a mérésekhez szükséges eszközöket, használja azokat balesetmentesen. 

 Tudja pár szóban elmondani, egyszerű formában lejegyezni mérési eredményeit. 

 Tudjon megadott szempontok szerint csoportosítani. 

 Tudja megkülönböztetni - elemi szinten - a lényeges és lényegtelen elemeket. 

 Tudja, hogy a víz és a levegő elengedhetetlen feltétele az élőlények létezésének. 

 Tudja az évszakok, hónapok, napok napszakok neveit Ezeken belül tudjon időrendi sorrendet 

felállítani. Fedezze fel, hogy az évszakok változása periodikus változásokat okoz a növények 

életében. 
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 Tudjon egyszerű megfigyeléseket, vizsgálatokat végezni tanári irányítással. Ismerje fel, és nevezze 

meg a tanult növényeket, állatokat. 

 Tudja megkülönböztetni a lomblevelű és tűlevelű fákat. Ismerje a lényeges különbséget a fa és a 

cserje között. 

 Ismerje fel, és nevezze meg a különböző élőhelyek jellemző állatait. 

 Ismerje fel és nevezze meg a háziállatokat a valóságban és a képen is.  

 Tudja, hogy az ember gondoskodik az állatokról és az állatok táplálékot nyújtanak az embernek. 

 Ismerje és tartsa be a helyes étkezési rendet, szokásokat.  

 Ismerjen alapvető szabályokat egészsége megőrzése érdekében, tudja, hogy betegség esetén orvoshoz 

kell fordulnia. 

 Tájékozódjon biztonsággal az iskola épületében és az otthonában. 

 Ismerje az utat a lakásától az iskoláig. 

 Sajátítsa el és tartsa be a helyes közlekedés szabályait, a megismert alapvető magatartási formákat.  

 Tapasztalja meg, hogy a halmazállapotok egymásba átalakulhatnak. 

 Vegyen részt (közösen, vagy egyénileg) természetvédelmi munkában. 

Tartalom  

 Az élettelen természet alapismeretei 

 Az élő természet alapismeretei 

 Testünk és egészségünk 

 Tájékozódási alapismeretek 

Értékelés 

Fő értékelési szempont a képességekhez viszonyított fejlődés mértéke. Erről a tanuló szóbeli 

megnyilvánulásai alapján, illetve diagnosztikus mérésekkel győződhetünk meg. Az értékelés szempontjai: 

munkához való viszonya, aktivitása; mérések pontossága, eszközök használata, eredmények lejegyzése, 

írásbeli munkájának minősége; ismeretanyag elsajátításának mértéke; egyszerű összefüggések meglátása, új 

fogalmak elsajátítása. 

A kiváló, átlagos, gyenge kifejezések alatt megfogalmazottak az értékelés iránymutatói. Nem azonosak a 

jeles, közepes, elégséges osztályzatokkal. 

Kiváló: Felismer és megnevez mérhető tulajdonságokat, önállóan mér. Megfigyeléseit és méréseit pontosan 

rögzíti. Idő - és térbeli tájékozottsága kialakult. Fogalomalkotásai lényeges elemeket tartalmaznak. 

Jelrendszereket alkalmaz. Pontosan megnevezi a tanult növényeket, a gyümölcs részeit. Csoportosításai, 

rendszerezései hibátlanok. Ok-okozati összefüggéseket meglát. Tanult ismereteit alkalmazza. Tudja és 

alkalmazza egészsége megóvása érdekében az alapvető higiéniai ismereteit, és szokásokat. Biztosan 

eligazodik a rokoni kapcsolatok körében. Röviden, összefüggően beszámol a vele történt eseményekről. 
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Eseményeket rajzban, vagy szituációs játékokban reprodukál. Kezdeményező, segítőkész. A közösségi 

szabályokat betartja. 

Átlagos: Mérhető tulajdonságok felismerésében segítségre szorul, méréseit pontatlanul végzi. Lejegyzései 

hibásak, a hibákat nehezen észleli, azokat segítséggel korrigálja. Megfigyelései és következtetései 

pontatlanok. Jelrendszereket felismer, de nehezen alkalmaz. Kevés hibával megnevezi a tanult növényeket, 

a gyümölcs részeit. Csoportosításoknál, rendszerezésnél segítséget igényel. Fogalmakat pontatlanul használ. 

Ismeri és alkalmazza az alapvető higiéniai ismereteit, szokásokat. Szóbeli beszámolói hiányosak, vagy sok 

lényegtelen elemet tartalmaznak. Megbízatásait folyamatos ellenőrzés mellett végzi el. A közösségi élet 

szabályait többszöri figyelmeztetés mellett tartja be. Passzív, nehezen motiválható.  

Gyenge: Mérhető tulajdonságok felismerésében, és mérésekben segítségre szorul, lejegyzéseket önállóan 

nehezen végez. Egyszerű megfigyeléseket végez, következtetései gyakran hibásak. A tanult ismereteket 

nehezen alkalmazza. Feladatokat, megbízatásokat csak felszólításra végez. Nehezen motiválható.  

A következő évfolyamba lépés feltétele: 

 A közvetlen környezetben lévő anyagokon, élőlényeken mérhető tulajdonságok felismerése. 

 Egyszerű  mérőeszközök használata. 

 A tanult növények, állatok felismerése, megnevezése. 

 Rokoni kapcsolatok összefüggéseinek ismerete. 

 A tanult ismeretszerzési módszerek részben önálló alkalmazása, 

 rendszerezési képesség elemi szintjének megléte. 

 Közvetett úton szerzett tapasztalatok feldolgozásának képessége. 

 Rövid szóbeli beszámolók, rövid lejegyzések végzése. 

 Elemi szintű ok-okozati összefüggések kevés segítséggel való meglátása. 

 Megfelelő viselkedéskultúra. 

AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI 

Cél 

 A mérhető természeti változások további felfedezése.  

 A mérhető tulajdonságok és a mértékegységek egymáshoz rendelése.  

 Fogalombővítés, mérésekkel kapcsolatos új fogalmak kialakítása. 

Követelmény 

 Ismerjen fel a környezetében levő tárgyakon, anyagokon, élőlényeken mérhető tulajdonságokat 

(hosszúság, tömeg, űrtartalom). 

 Mérjen alkalmi, vagy közhasználatú mértékegységekkel. 

 Legyen képes mérési eredményeit lejegyezni. 
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 Ismerje fel az időmérésre alkalmas periodikus jelenségeket. 

Tartalom 

 Tárgyak, élőlények mérhető tulajdonságainak vizsgálata. Becslés, mérés, összehasonlítás. 

 Tárgyak, anyagok vizsgálata érzékszervi úton. 

 Szilárd, folyékony és légnemű anyagok legjellemzőbb tulajdonságának megfigyelése, tapasztalati 

úton való megismerésese. Lényeges jegyek, különbségek megfogalmazása. 

 Halmazállapotok. Különböző halmazállapotú anyagok csoportosítása. 

 Egyszerű kísérletek végzése a halmazállapot, halmazállapot- változás megfigyeltetésére. 

 Az élő és élettelen megkülönböztetése, különbségek megfogalmazása. Élő és élettelen csoportosítása.  

 A víz legjellemzőbb tulajdonságai. A víz előfordulása a természetben. 

 A levegő. A levegő tulajdonságai. 

 A levegő, mint az élethez elengedhetetlen anyag. 

 A légszennyezés veszélyei. 

AZ ÉLŐ TERMÉSZET ALAPISMERETEI 

Cél 

 Egyszerű összefüggések felfedezése.  

 További ismeretek szerzése a növény- és állatvilágról. 

 Az élőlények megfigyelési módszereinek bővítése. 

 Az emberi munka megbecsülése. 

Követelmény 

 Ismerje fel a tanult növényeket, tudja megnevezni a növény és a gyümölcs részeit. 

 Tudja megnevezni a tanult (megfigyelt) házi - és vadon élő állatokat, tudja csoportosítani azokat 

legjellemzőbb tulajdonságaik alapján. Ismerje fel a közösen vizsgált fákat, tudja a fa és a cserje közötti 

különbséget. 

 Fedezze fel a természet szépségeit, ítélje el károsítóit.  

 Vegyen részt (közösen, vagy egyénileg) természetvédelmi munkában. 

Tartalom 

 A legfontosabb termesztett növényeink felismerése, megnevezése. 

 A termesztett növények ember által felhasznált részei.  

 Gabonafélék, kapásnövények megismerése, felhasználásuk. 

 Az ember munkája a növénytermesztésben. 

 Lomblevelű és tűlevelű fák megkülönböztetése 

 A cserjék megismerése. A cserje és a fa összehasonlítása 
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 Különböző növényi társulások megfigyelése a természetben, csoportosítások élőhelyük szerint, 

felismerésük képről. 

 A növények életfeltételei. 

 Ismeretbővítés az állatok köréből. Csoportosítások élőhely, táplálkozás, kültakaró, testfelépítés, 

kicsinyeik gondozása, hasznuk, káruk szerint 

 Az állatok életfeltételei. 

 Az erdő növényei. Az erdők állatvilága. Az erdők jelentősége.  

 Az ember természetvédő és természetkárosító tevékenysége. 

 A fásítás jelentősége, az erdők védelme. 

 Vizek és vízpartok növény és állatvilága. 

 Mezők növény és állatvilága.  

 A növények és állatok kölcsönös kapcsolatai. 

 Élő és élettelen természet kölcsönhatásai 

 Az ember munkája a növénytermesztésben, állattenyésztésben, vadon élő állatok körül. 

 Az ember hatása a természeti környezetre (talajművelés, gyomirtás, kártevők pusztítása). 

 Háziállatok felismerése, megnevezése, csoportosításuk, testfelépítésük, táplálkozásuk, kültakarójuk 

alapján. 

 Az állatok szerepe az ember táplálkozásában. 

 Az ember munkája a háziállatok körül. 

 Természetvédelmi tevékenység tervezése, szervezése. 

TESTÜNK ÉS EGÉSZSÉGÜNK 

Cél 

 A helyes táplálkozási szokások, a megfelelő étkezési kultúra elsajátítása. 

 A személyi higiénia iránti igény megerősítése. 

 Az élvezeti szerek elutasítása. 

 Társas kapcsolatok kialakítása, fenntartása, embertársainkkal szembeni tolerancia. 

Követelmény 

 Alakuljon ki mások iránti felelősségérzete. 

 Ismerje és tartsa be az étkezések rendjét, a helyes táplálkozási szokásokat. 

 Tudja, mit kell tennie egészsége megőrzése érdekében. 

Tartalom 

 A helyes táplálkozási szokások elmélyítése. 

 Élelmiszerek csoportosítása, nyers és főtt ételek 
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 A rendszeres étkezések jelentősége, rossz étkezési szokásokkal kapcsolatos betegségek elkerülése. 

 Az étkezési rend, étkezési kultúra. 

 Az étkezés előtti és utáni higiéniai szabályok, azok betartása. 

 A fogmosás, fogápolás. A fogak betegségei. 

 Az érzékszervekről tanultak felelevenítése, ismeretek bővítése. Az érzékszervek védelme. 

 Néhány gyermekkori fertőző betegség megismerése. A fertőző betegségek megelőzéséhez szükséges 

higiéniai ismeretek. 

 Az orvos és a gyógyszerek szerepe a gyógyításban. gyógyszerszedés elemi szabályai. 

 Iskolaorvos, orvosi rendelő látogatása. Alapvető magatartásformák elsajátítása. 

 A legismertebb élvezeti szerek felsorolása. Az élvezeti szerek fogyasztásának káros hatása a gyermeki 

szervezetre. 

 A család tagjai. Szülők, fiatalabb, idősebb testvérek, nagyszülők. 

 Kisgyermekek, felnőttek, idősebb emberek a környezetünkben. 

 Kapcsolattartás rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel, iskolatársakkal. 

 Egymás iránti szeretet és megbecsülés, segítségnyújtás, egymásra utaltság. Figyelmesség egymás 

iránt. 

 Felnőttek és gyerekek kapcsolata: tisztelet, figyelmesség, előzékenység 

 Felnőttek és idősebb testvérek felelőssége a fiatalabbért. 

TÁJÉKOZÓDÁSI ALAPISMERETEK 

Cél 

 Tér- és időbeli tájékozódás fejlesztése. 

 Szókincsbővítés, kifejezőkészség fejlesztése. 

 Tudjon eseményeket, időpontokat tanári segítséggel egymáshoz rendelni. 

Követelmény 

 Tudja a családi eseményeket időrendbe felállítani.  

 Ismerje a múlt, a jelen és a jövő fogalmát konkrét esetekhez kapcsoltan. 

 Tudjon önállóan családjával kapcsolatos adatokat gyűjteni.  

 Tudja saját életét pár összefüggő mondatban összefoglalni, elmondani. 

 Teljes biztonsággal tájékozódjon otthonában és az iskolájában. 

 Ismerjen fel és nevezzen meg a környezetében lévő intézmények közül néhányat. 

 Tartson rendet személyes tárgyai között. 

Tartalom 

 A család. Együtt és külön élő családtagok. Munkamegosztás az együtt élő családtagok között. 
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 Családtagok, kor szerinti csoportosítása. A családban betöltött szerepek, feladatok csoportosítása 

életkori szakaszonként. 

 Családtagok munkája, munkahelye, feladata a munkahelyén. 

 Az ember fejlődési szakaszai. 

 Családi dokumentumok gyűjtése, feldolgozása, gyűjtött dokumentumok időrendi sorrendbe rakása. 

 Események, időpontok egymáshoz rendelése. 

 Az idő múlása. Saját élettörténet eseményei. Jövőbeni tervek. ( Időrendi sorrend felállítása fényképek 

rendezésével, régi és új tárgyak, játékok sorba rakásával) 

 Közös élmények (iskolai, családi, baráti) felelevenítése, kronológiai sorrendbe rakása. 

 Múlt, jelen, jövő fogalma. 

 Napi, heti, havi történések időrendbe állítása.(képek, fényképek sorbarendezése, rajzos időrendi 

táblázat készítése) 

 Időt kifejező viszonyszavak használata. 

 Az otthon, a lakás jellemző helységei, azok funkciói. 

 Saját lakás leírása szóban, rajzban. Helyiségek száma, a lakás beosztása. 

 Személyes holmik helye a lakásban, iskolai felszerelés helye az iskolában, osztályban.  

 A lakosságot kiszolgáló intézmények és üzletek a környéken. 

 Posta, önkormányzat, gyógyszertár, élelmiszerüzlet, áruház látogatása. 

 Intézmények és üzletek csoportosítása funkcióik szerint. 

 A különböző munkahelyeken - intézmények, üzletek - dolgozók munkájának megismerése.  

 Foglalkozások csoportosítása munkahelyek szerint. 

 Közlekedési eszközök. Közlekedési eszközök csoportosítása. 

 A lakóhely környékének közlekedési eszközei. 

6.1.4. KÖRNYEZETISMERET (4. ÉVFOLYAM) 

Óraszám      heti 2       évi 74 

Cél 

 A valóság pontosabb megismerése mérések útján. 

 A megfigyelési módszerek alkalmazása. 

 A gondolkodás műveleteinek fejlesztése.  

 Környezethez való alkalmazkodás képességének fejlesztése. 

 További ismeretek szerzése a növény- és állatvilágról. 

 Alapvető oksági viszonyok felfedezése. 

 Földrajzi alapismeretek szerzése. 
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 Eszközök balesetmentes használata a természeti folyamatok, anyagok vizsgálatánál. 

 Az információszerzés különböző módjainak megismerése, alkalmazása. 

Követelmény 

 Tudja a környezetében előforduló tárgyak méretét egymáshoz viszonyítani, mérni 

 Legyen képes megfigyelni különböző anyagokat, ismerje fel közvetlen környezetében a 

halmazállapot-változásokat. 

 Aktívan vegyen részt a tapasztalatok önálló vagy kiscsoportban történő gyűjtésében. 

 Fogalmazza meg egyszerűen megfigyeléseit, méréseit rögzítse rajzban és/vagy írásban. 

 Legyen képes a fő világtájakat megnevezni. Használja a tanult földrajzi neveket. 

 Ismerje fel a tanult felszíni formákat, használja a tanult fogalmakat. 

 Tudja a felszíni formákhoz hozzárendelni a térkép színeit. 

 Ismerje fel és nevezze meg a tanult növényeket, állatokat. 

 Tudja megadott szempontok szerint csoportosítani lakóhelye élőlényeit. 

 Ismerje, és tudjon példát mondani az embertermelő tevékenységeiről. 

 Legyen képes felsorolni segítséggel az életjelenségeket és az élethez szükséges környezeti 

feltételeket. 

 Tudjon példát mondani az évszakok változásainak hatásairól a növény- és állatvilágból. 

 Legyenek elemi ismeretei a növény- és állatvilág kapcsolatáról, az ember szerepéről. 

 Sorolja fel kép vagy a valóság alapján a virág és gyümölcs részeit. 

 Ismerje a baleset-megelőzés fő szabályait. 

 Tudja a betegségek megelőzésének jelentőségét. 

 Tudja szűkebb lakóhelyén útbaigazítani az idegeneket. 

 Vegyen részt környezetvédelmi tevékenységben. 

Tartalom 

 Az élettelen természet alapismeretei 

 Az élő természet alapismeretei 

 Testünk és egészségünk 

 Tájékozódási alapismeretek 

Értékelés:  

A fő értékelési szempont a képességekhez viszonyított fejlődés mértéke. Erről a tanuló szóbeli 

megnyilvánulásai alapján, illetve diagnosztikus mérésekkel győződhetünk meg. Az értékelés szempontjai: 

lényegkiemelés, ok-okozati összefüggések meglátása, egyszerű megfogalmazása szóban és írásban, 

ismeretek elsajátítási foka, a fogalom kialakultságának foka, megfigyelések, csoportosítások pontossága, 

aktivitás, gyűjtőmunka, dokumentációk minősége. 
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A kiváló, átlagos, gyenge kifejezések alatt megfogalmazottak az értékelés iránymutatói. Nem azonosak a 

jeles, közepes elégséges osztályzatokkal 

Kiváló: felismeri a különböző halmazállapotú anyagokat. A természetben előforduló egyszerű jelenségek 

okait megmagyarázza. Ismeri a növények és állatok életfeltételeit, környezeti igényeiket, gyakorlati 

tevékenységeiben (növények gondozása, kisállatok tartása, ápolása,) alkalmazza a tanultakat. Tudja és 

felsorolja az életjelenségeket. Megkülönbözteti az élőt az élettelentől. Összehasonlítást, rendszerezést, 

kizárást önállóan végez. A virág és a gyümölcs részeit felismeri, megnevezi, összefüggéseket felismer. 

Ismeri, a természetben felismeri lakóhelye felszíni formáit. Lakóhelye térképvázlatán eligazodik. A fő 

világtájak szerint tájékozódik. Önállóan használ lexikonokat, ismeretterjesztő irodalmat. 

Átlagos: ismeri a különböző halmazállapotú anyagokat. A természetben előforduló jelenségeket felismeri, 

okaira önállóan nem képes magyarázatot adni. Felsorolja a növények életfeltételeit, az életjelenségeket. 

Felismeri és megnevezi a tanult növényeket, állatokat. A virág és a gyümölcs részeit felismeri. 

Összehasonlítást, rendszerezést kizárást segítséggel végez. Ismeri a felszíni formákat. Lakóhelye 

térképvázlatán segítséggel eligazodik. A fő világtájakat elsorolja. Az ismeretterjesztő könyveket, lexikonokat 

forgatja, önálló ismeretszerzésre kevésbé képes 

Gyenge: Felsorolja a halmazállapotokat, ok-okozati összefüggéseket nehezen ismer fel. Felismeri és 

megnevezi a tanult növényeket, állatokat, életfeltételeit segítséggel sorolja fel. A virág és a gyümölcs részeit 

megmutatja. Az egyszerű alaprajzokon is nehezen igazodik el. A felszíni formákat felsorolja. 

A következő évfolyamba lépés feltétele a világtája ismerete, egyszerű alaprajzokon, térképen segítséggel 

való tájékozódás. A tanult élőlények megnevezése, az élőlények életfeltételeinek ismerete, csoportosításuk 

megadott szempontok szerint. Az életjelenségek ismerete. A tanult élő és élettelen kölcsönhatásainak, 

törvényszerűségeinek elemi szintű felismerése. A megfigyelés, kísérletezés szabályainak betartása, a 

problémamegoldó gondolkodás elemi szintje. A tanult fogalmak ismerete. 

AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI 

Cél:  

 Tapasztalatszerzés a különböző halmazállapotú anyagokról. 

 Természeti változások további felfedezése. 

Követelmény: 

 Ismerje fel és tudja csoportosítani a környezetében lévő tárgyakat anyaguk szerint. 

 Legyen képes lejegyezni tapasztalatait rajzban, vagy írásban. 

 Ismerje az időjárás fogalmának tartalmát, használja ezen fogalmakat pontosan. 

 Tudjon példát mondani szilárd, folyékony, és légnemű anyagra 

 .Ismerje a levegőszennyezés káros hatásait. 
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 Tudja az időjárás változásait megfigyelni, tapasztalatait lejegyezni. 

Tartalom 

 A természetben előforduló anyagok gyűjtése, felismerése, megnevezése. 

 Az anyagok vizsgálata (fa, fém, műanyag, ásvány, üveg) érzékszervi úton - érzékelhető 

tulajdonságok. 

 Használati tárgyak, eszközök csoportosítása anyaguk szerint. 

 Szilárd, folyékony, légnemű fogalma. 

 A szilárd anyagok jellemzői. Megfigyelés, csoportosítás azonos és eltérő tulajdonságaik szerint. 

 A levegő tulajdonságai. A levegő mozgása.  

 Légnemű anyagok tulajdonságai. A mérgező légnemű anyagok.  

 Folyadékok tulajdonságai.  

 A levegő és a víz leggyakoribb szennyező anyagai. Védekezés a víz és légszennyezés ellen. 

 A hőmérséklet növekedése, csökkenése, hatása a természetre, az emberre. 

 Az anyagok viselkedése a hő növekedésekor és csökkenésekor. 

 Az anyagok keveredése - fizikai változások megfigyelése, egyszerű kísérletek végzése. 

 Az oldódás. Egyszerű kísérletek, tapasztalatok összegzése, megfogalmazása szóban, lejegyzésük 

írásban. 

AZ ÉLŐ TERMÉSZET ALAPISMERETEI 

Cél 

 Alapvető ok-okozati összefüggések, kölcsönhatások felfedezése az élő és élettelen környezet között. 

 Problémafelvetés és hipotézis megfogalmazására késztetés. 

 A tantárggyal kapcsolatos kifejezések bővítése, rögzítése. 

 Ismeretbővítés a termesztett növények és tenyésztett állatok köréről. 

Követelmény 

 Ismerje fel a tanult termesztett növényeket, tudjon beszámolni felhasználásukról. 

 Ismerje fel és nevezze meg a virág részeit. 

 Ismerje fel a növények életfeltételeit, tudjon kísérleteiből egyszerű következtetéseket levonni. 

 Legyen jártas egyszerűbb megfigyelések, adatgyűjtés végzésében. (Használjon életkorának megfelelő 

ismeretterjesztő irodalmat.) 

Tartalom: 

 A lakóhely környékének jellemző növényei és állatai. Csoportosítás a megadott és tanult szempontok 

szerint.(Ismeretek felelevenítése. ) 
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 Lágy és fás szárú növények jellemző tulajdonságainak megfigyelése, tapasztalatok rögzítése. A 

növények életéhez szükséges környezeti tényezők, termések vagy felhasználható részeik 

összehasonlítása, élettartamuk, felhasználásuk. 

 A gyümölcsöskert fás szárú növényei. Gyümölcsök, termések összehasonlítása. - szilva, szőlő- 

csonthéjas, és bogyótermés.  

 A zöldségeskert termesztett növényeinek összehasonlítása - paprika, fejeskáposzta, vöröshagyma, 

petrezselyem, burgonya - táplálkozásra alkalmas részei. Jellemző jegyeik (főgyökérzet, 

mellékgyökérzet, gumó, hagymalevél, torzsa, egynyári, kétnyári fogalma). 

 A szántóföldi növények - búza, kukorica, cukorrépa - jellemző növényi részek felismerése, 

megnevezése. (lágyszár, kalász, szemtermés, bütykös szár, címer, raktározó főgyökérzet) 

 A növények fejlődése az ültetéstől a betakarításig. A növények változásai évszakhoz kötötten.  

 Az ember feladata, munkája a növénytermesztésben. A szántóföld művelése, talajművelés. 

Környezetbarát növénytermesztés. Permetezőszerek, mint veszélyforrások.  

 A mezőgazdaság ágazatai. A mezőgazdasági munkák régen és ma. Az emberi munka értékei, 

megbecsülésük 

 Életjelenségek: táplálkozás, légzés, szaporodás, növekedés, mozgás, fejlődés, a környezet 

változásainak érzékelése. 

 A növények életfeltételei. Egy növény élete az ültetéstől a terméshozatalig. Kísérlet, folyamatos 

megfigyelés. A tapasztalatok folyamatos rögzítése. ( Csíráztatás, növénynevelés különböző 

életfeltételek között. ) 

 A virág részei. A gyümölcs részei.  

 Ciklikus változások a növények életében.  

 Az élővilág és környezetének egymásra utaltsága. 

 Az ember hatása a természeti környezetre (talajművelés, gyomirtás, kártevők pusztítása). 

 Védett természeti értékek a környezetben. 

 Természetvédelmi tevékenységek végzése. 

TESTÜNK ÉS EGÉSZSÉGÜNK 

Cél: 

 Az emberi élet fejlődési szakaszainak megismerése. 

 Az élet megbecsülésére, szeretetére, egymás iránti toleranciára nevelés. 

 Az egészséges életmód iránti igény kialakítása, az élvezeti cikkek elutasítása.  

Követelmény: 

 Ismerje, és tudja meghatározni az emberre jellemző különböző fejlődési szakaszokat. 

 Ismerje az egészséges életmód feltételeit, tartsa be a szabályait. 
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 Ismerje a különböző balesetek megelőzési módjait. 

 Tudja, hogy baleset esetén hova kell segítségért fordulnia. 

Tartalom 

 Az ember fejlődési szakaszai a születéstől az időskorig. 

 A különböző fejlődési szakaszok legjellemzőbb jegyei. 

 Az egészséges életmód. 

 Az élvezeti szerek káros hatása az emberi szervezette, különös tekintettel a fejlődő gyermeki 

szervezetre. (alkohol, cigaretta, drog) 

 Veszélyek a kisgyermekekre, csábításokkal szembeni ellenállás, magatartás. 

 A leggyakrabban előforduló otthoni, és iskolai balesetek - ezek megelőzésének lehetőségei. 

 A legfontosabb közlekedési szabályok betartása, betartatása. A közlekedési balesetek.  

 Legfontosabb, legsürgősebb teendők különböző balesetek esetén. 

 A fertőző betegségek: terjedésük, megelőzésük. 

TÁJÉKOZÓDÁSI ALAPISMERETEK 

Cél: 

 Földrajzi alapismeretek szerzése. 

 Földrajzi fogalomrendszer kialakítása. 

 Alapvető oksági viszonyok felfedezése a földrajzi környezetben. 

 A lakóhelyre jellemző felszíni formák felismerése. 

Követelmény 

 Legyen képes a fő világtájak megnevezésére.  

 Ismerje az iránytűt. 

 Ismerje és használja a hegy, domb, völgy, síkság, folyó, tó földrajzi fogalmakat. 

 Tudjon különbséget tenni folyóvíz és állóvíz között.  

 Legyen képes összevetni a képi világot a valósággal. 

 Ismerje, és tudja megnevezni a lakóhelyén található közigazgatási, kulturális és egészségügyi 

intézményeket. 

Tartalom 

 A lakóhely és környéke 

 A lakóhely kulturális, egészségügyi és közigazgatási egységeinek megismerése. 

 Az intézmények csoportosítása céljaik, feladataik, a lakosság igényeinek kielégítése szempontjából. 

(Önkormányzat, rendőrség, tűzoltóság, posta, mozi, könyvtár, színház, múzeum, rendelőintézet, 

gyógyszertár, kórház.) 
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 Lakóhelyen végzett földrajzi megfigyelések. Tapasztalatok összegzése.  

 Lakóhelyen fellelhető természeti képződmények, - védelmük. 

 A felszíni formák. A síkság, domb, hegység, hegy. Ismeretek szerzése a környék felszíni formáiról, 

képekről, filmekről. 

 Felszíni formák kialakítása homokasztalon.  

 Felszíni vizek a lakóhelyen és környékén. Folyó, tó, patak.  

 Folyóvizek, állóvizek sajátosságai (kialakulásának összefüggése a felszínnel és a csapadékkal). 

 A víz felszínformáló munkája. (A felszín, az időjárás, a vizek és ezek egyszerűbb változásainak 

megfigyelése filmek, képek segítségével.) 

 Egyszerű alaprajzok, útvonalak, térképvázlat Ábrázolásukhoz hozzárendelt térképszínek 

hozzárendelése. 

 Napszakok. A nap járásának megfigyelése. 

 Ismerkedés az iránytűvel. Hely-és helyzet- meghatározások. 

 Fő világtájak megnevezése. Tájékozódás világtájak szerint. 

6.2. TERMÉSZETI ISMERETEK (5-6. ÉVFOLYAM) 

5. évfolyam évi 74 heti 2 

6. évfolyam évi 74 heti 2 

Jellemzők 

 A természeti ismeretek tantárgy 5.-6. évfolyamában a Kerettanterv megfelelő tananyagait 

tartalmazza. 

 Az egyes témák időkerete a tanulók adottságai és a helyi lehetőségek figyelembevételével 

átcsoportosítható. 

Habilitáció, rehabilitációs lehetőségek 

 A nem vagy kevésbé sérült funkciók továbbfejlesztése. 

 Az értelmi fejlődés rendellenességeinek korrigálása. 

 Másodlagos sérülések prevenciója vagy reedukációja. 

 Optimális (fizikai és szellemi) fejlődésükhöz szükséges feltételek és tevékenységek biztosítása a 

gyermek sérülésspecifikumának megfelelően (konduktív pedagógiai fejlesztés, gyógytestnevelés, 

logopédia). 

 Az egész személyiség - értelem, érzelem, fizikum, jellem - harmonikus és differenciált fejlesztése. 

 A pszichés funkcióknak, a megismerési folyamatoknak, a gondolkodás műveleteinek integrált, 

korrekciós fejlesztése.  

 A társadalomba való beilleszkedés elősegítése. 
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 A természeti ismeretek tanításánál kiemelt hangsúlyt kap: térben való tájékozódás, idő- és 

térérzékelés rehabilitációja; látási, hallási, mozgási, tapintási szaglási érzékelés rehabilitációja; 

vizuális és auditív megfigyelő-képesség fejlesztése; emlékezet fejlesztése; képzelet fejlesztése; 

gondolkodási műveletek, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése; kommunikatív és kognitív 

képességek rehabilitációja; a megtartó emlékezet fejlesztése, a megszerzett ismeretek alkalmazási 

képességének fejlesztése; önálló életvezetési technikák folyamatos gyakorlása. 

Cél 

 A mindennapi élet olyan örömforrásokkal, élményekkel, tevékenységekkel gazdagodjék, hogy ezek 

a pozitív ráhatások megalapozzák a közösséghez tartozás érzését. 

 Érvényesüljön a korrekciós hatás. 

 Az élményeket adó ismeretszerzés segítse az egyes szomatopszichés funkciók zavarainak enyhítését, 

a diszfunkciók másodlagos és további következményeinek megelőzését. 

 A gyermek motivációs rendszerének kialakítása külső motiváció hatására. 

 Az életkornak megfelelő és a speciális nevelési igényekkel összhangban lévő megismerési módszerek 

megtanítása. 

 Az egészséges életmódra nevelés: az egészség megőrzését, az egészségi állapot javítását szolgáló 

szokásformák kialakítása. 

 Környezetkímélő, környezettisztelő szokásformák kialakítása, közvetlen környezetünk értékeinek 

megőrzésével, a környezetszennyezés káros hatásainak megismerésével. 

 A természeti ismeretek megértéséhez szükséges gondolkodás megalapozása.  

 Az élőlények és környezetük tanulmányozásával az ember felelősségteljes, célszerű magatartásának 

kialakítása. 

 A környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerése, megőrzése. 

 A közvetlen környezetben végezhető - természettel kapcsolatos - tevékenységek elsajátítatása. 

 A környezet iránti pozitív érzelmi viszonyulások megerősítése.  

 Élő és élettelen természet dialektikus kapcsolatának felismerése. 

 A tanuló értelmi (fejlettségi) szintjének megfelelően oksági kapcsolatok, folyamatok, összefüggések 

megértése. 
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Követelmény 

 Legyen képes a természet jelenségeit és folyamatait észrevenni, azokat elemi szinten megfigyelni. 

 Ismerje a vizsgálódásokhoz, mérésekhez szükséges eszközöket, használja azokat balesetmentesen. 

 Tanári segítséggel tudja összehasonlítani a szűkebb és tágabb környezetében megnyilvánuló 

kölcsönhatásokat és változásokat. 

 Tudjon egyszerű megfigyeléseket, vizsgálatokat végezni, azokat lejegyezni, szóban vagy írásban 

reprodukálni.  

 Ismerje fel vizsgálódásai alapján a környezetében előforduló fontosabb élő és élettelen anyagok 

néhány tulajdonságát.  

 Ismeretei ébresszék rá, hogy felelős a természet jövőjéért, fenntarthatóságáért, és ezért becsülje meg 

környezetének értékeit.  

 Legyen képes adott témához információt gyűjteni, tudjon beszámolni azokról. 

 Rendelkezzék azokkal az ismeretekkel, amelyek birtokában képes egészsége megőrzésére, a 

természet védelmére. 

Tartalom  

Természeti ismeretek 5. 

Természeti ismeretek 6. 

Fejlesztendő készségek, képességek, attitűdök 

 A vizsgálódáshoz, méréshez szükséges eszközök használatának képessége. 

 Érdeklődés az élő és élettelen környezet iránt 

 Tájékozódó képesség térben és időben. 

 Együttműködés, pozitív attitűd. 

 A tudatos környezetvédő magatartás. A szépség iránti fogékonyság. 

 A figyelem, az emlékezet, az akarat aktivizálásának képessége és az együttműködési készség. 

6.2.1. TERMÉSZETI ISMERETEK (5. ÉVFOLYAM) 

Óraszám      heti 2       évi 74        

Cél 

 Az önálló ismeretszerzés alapvető módszereinek elsajátítása és alkalmazása. 

 A tapasztalatok összegzése, rögzítése írásban, rajzban, a kifejezőkészség fejlesztése.  

 Felelősségvállalás a természettel kapcsolatos cselekvéséért. 

 Az ismeretszerzés, tapasztalatgyűjtés az élő és élettelen természetből. 

 A megismerési módszerek önálló alkalmazása, további fejlesztése. 

 Elemi térképolvasási ismeretek megszerzése. 
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Követelmény 

 Szerezzen gyakorlatot a térképen való eligazodásban, ismerje a világtájakat. 

 Vegye észre a valóság és annak képi ábrázolása közötti kapcsolatot (fotók, sematikus ábrák) 

 Ismerje fel Magyarország természetföldrajzi térképét, ismerje s színek jelentését a térképen. 

 Tudja használni az iránytűt. 

 Legyen képes az élőlények főbb jellemzőit megfigyelni, adott szempontok szerint csoportosítani. 

 Tudja megnevezni a tanult növényeket, állatokat, azok életfeltételeit. 

 Ismerje a házi és ház körül élő állatok szerepét az ember életében.  

 Tudja, hogy az idő múlásával az élőlények is változnak.  

 Vegyen aktívan részt egyszerű kísérletekben, sajátítsa el az önálló ismeretszerzést a kutató és 

gyűjtőmunkák végzése során. 

 Tudja tapasztalatait rajzban, írásban rögzíteni, szóban megfogalmazni, kifejezni. 

 Ismerje a tanult és vizsgált anyagok jellemző tulajdonságait, tudja azokat felsorolni. 

 Legyen tapasztalata a hő hatására bekövetkezett változásokról, tudja, hogy tűz esetén hova kell 

segítségért fordulni. 

 Tudja felsorolni az időjárás elemeit és ezek segítségével elemezni a napi időjárást. 

Tartalom: 

 Az élettelen természet alapismeretei 

 Kölcsönhatások a természetben 

 Környezetünk élővilága 

 Természetföldrajzi környezetünk 

 Földrajzi ismeretek 

Értékelés: 

A fő értékelési szempont a képességekhez viszonyított fejlődés mértéke. Erről a tanuló szóbeli 

megnyilvánulásai alapján, illetve diagnosztikus mérésekkel győződhetünk meg. Az értékelés szempontjai: 

lényegkiemelés; ok-okozati összefüggések meglátása, egyszerű megfogalmazása szóban és írásban; 

ismeretek elsajátításának foka; a fogalom kialakultság foka; megfigyelések, csoportosítások pontossága; 

aktivitás; gyűjtőmunka; dokumentációk minősége. 

A kiváló, átlagos, gyenge kifejezések alatt megfogalmazottak az értékelés iránymutatói. Nem azonosak a 

jeles, közepes és elégséges osztályzatokkal. 

Kiváló: Felismeri a halmazállapotokat, adott anyagokat halmazállapotuk szerint csoportosít. Egyszerű 

méréseket önállóan végez. A természetben előforduló egyszerű jelenségek okait megmagyarázza. Ismeri a 

növények és állatok életfeltételeit, környezeti igényeiket. Tudja elemezni a tanult állatok testfelépítését, 

kültakaróját, életmódját, táplálkozását, szaporodását, utódgondozását megadott szempontok szerint. 
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Felismeri és megnevezi a tanult növények táplálkozásra alkalmas részeit. Megadott szempontok szerint 

pontosan csoportosít, a tanult fogalmakat helyesen használja. Gyakorlati tevékenységeiben (növények 

gondozása, kisállatok tartása) alkalmazza a tanultakat. Összehasonlítást, rendszerezést, kizárást önállóan 

végez. Ismeri a domborzati viszonyokat, azok jelölését a térképen. Lakóhelye térképvázlatán eligazodik. 

Felismeri, felsorolja az időjárás elemeit, tájékozódik az időjárásra vonatkozó információk között. Jeleket, 

jelrendszereket használ. A fő világtájakat iránytűvel meghatározza. Önállóan használ lexikonokat, 

ismeretterjesztő irodalmat. Alkalmazkodik a változásokhoz, problémamegoldó képessége jó. 

Átlagos: Felismeri a halmazállapotokat. A természetben előforduló jelenségeket felismeri, okaira önállóan 

nem képes magyarázatot adni. Egyszerű méréseket kevés segítség mellett végez. Felsorolja a növények 

életfeltételeit. Felismeri és megnevezi a tanult növényeket, állatokat. Ismeri és felsorolja a növények 

táplálkozásra alkalmas részeit, a tenyésztett állatok és az ember táplálkozása közötti összefüggéseket. 

Összehasonlítást, rendszerezést, kizárást segítséggel végez. Ismeri a felszíni formákat. Lakóhelye 

térképvázlatán segítséggel igazodik el. Felsorolja az időjárás elemeit, az időjárás-jelentések értelmezésében 

kevés segítséget igényel. A tanult jeleket, jelrendszereket leolvassa. Az iránytűt a fő világtájak 

meghatározásához irányítás mellett használja. Segítséggel használ lexikonokat, ismeretterjesztő 

kiadványokat. Alkalmazkodó, problémamegoldó képessége fejletlen. 

Gyenge: Felsorolja a halmazállapotokat, ok-okozati összefüggéseket nehezen ismer fel. Felismeri és 

megnevezi a tanult növényeket, állatokat, életfeltételeiket felsorolja. Ismeri a növények táplálkozásra 

alkalmas részeit. A tanult állatokat segítséggel csoportosítja. Időjárási megfigyeléseket elvégez, tapasztalatait 

nehezen rögzíti. A legalapvetőbb jeleket is néha felcseréli. Lakóhelye térképvázlatán nehezen igazodik el. 
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A következő évfolyamba lépés feltételei: 

 A világtájak ismerete. 

 A domborzati viszonyok közötti eligazodás. 

 A tanult élőlények megnevezése, az élőlények életfeltételeinek ismerete, csoportosítások végzése 

megadott szempontok szerint.  

 A tanult élő és élettelen kölcsönhatásainak törvényszerűségeinek elemi szintű felismerése.  

 A kísérletezés szabályainak betartása, problémamegoldó gondolkodás elemi szintje.  

 A tanult fogalmak ismerete. 

AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI 

Cél: 

 A vizsgálódáshoz, méréshez szükséges eszközök, valamint azok balesetmentes használatának 

megismerése. 

 Ismeretek, fogalombővítés. A halmazállapot fogalmának kialakítása. 

Követelmény: 

 Aktívan vegyen részt egyszerű kísérletekben. 

 Fokozódó önállósággal végezzen méréseket, legyen tapasztalata a mérőeszközök kiválasztásában, 

alkalmazásában. 

 Tudja tapasztalatait összegezni, rajzban, írásban rögzíteni, szóban kifejezni. 

Tartalom 

 Az anyagok vizsgálata, csoportosítása tanult ismeretek felelevenítése. 

 Szilárd halmazállapotú anyagok jellemző és mérhető tulajdonságai. 

 A légnemű anyagok tulajdonságai. A levegő tulajdonságai, mérhetősége, mozgása. 

 A folyékony anyagok tulajdonságai. A víz mérhető tulajdonságai, alakváltozása. 

 A képlékeny anyagok halmazállapota, halmazállapot-változása, tömege. 

KÖLCSÖNHATÁSOK A TERMÉSZETBEN 

Cél 

 Változások megismerése az élettelen természetben.  

 Az élettelen természet veszélyforrásainak, valamint a veszélyhelyzetek elkerülési módjainak 

megismerése. 

 Ok-okozati összefüggések felismerése az élettelen természet jelenségeiben. 

 Ismerkedés az égéssel, mint kémiai változással. 

 Az egyszerűbb fizikai és kémiai változások közötti különbség észrevétele. 
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Követelmény 

 Ismerje fel, hogy a változás oka a kölcsönhatás.  

 Tudja hasznosítani a természetben megfigyelt jelenségeket tanulmányai során. 

 Vegye észre és fogalmazza meg az ok-okozati összefüggéseket. 

 Ismerje az égés feltételeit, legyen képes azokat önállóan felsorolni. 

 Tudja a tűzrakás és tűzgyújtás szabályait.  

 Tudja értesíteni a tűzoltókat veszély esetén. 

Tartalom 

 Halmazállapotok, halmazállapot-változások.  

 Egyszerű kölcsönhatások megfigyelése: hőhatások - hőterjedés, hőáramlás, hősugárzás, 

térfogatváltozások. 

 Az anyagok viselkedése hőmérséklet-csökkenés esetén - fagyás, lecsapódás, térfogatcsökkenés. 

 A víz halmazállapot-változásainak megfigyelése: fagyás, olvadás, párolgás, lecsapódás .A víz 

felhasználása különböző halmazállapotában 

 A víz halmazállapot-változásainak jelentősége a természetben. A víz körforgása. 

 A hő hatása az élőlényekre. Hőmérséklet növekedése, csökkenése, szerepük az életfeltételek 

változásában. 

 Az égés feltételei. Égéstermékek. Közvetlen tapasztalatszerzés a kémiai változásokról, az éghető 

anyagokról.  

 Fizikai és kémiai változások jellemzői, összehasonlításuk. 

 Tűzgyújtás feltételei (szabályai) a lakásban és a szabadban.  

 Tűzoltás (vízzel, porral) Tűzoltó készülékek. Tűzoltók értesítése. 

KÖRNYEZETÜNK ÉLŐVILÁGA 

Cél 

 Az élő és élettelen jelenségek közötti szoros kapcsolat felismerése. 

 Az állatok ideális életkörülményeinek megismerése.  

 Szókincsbővítés az állatok, az állatvédelem témakörében. 



Cecei Általános Iskola  Pedagógiai Program IV. rész 

 

Követelmény 

 Ismerje fel, és legyen képes összehasonlítani a tanult állatokat, csoportosítsa azokat megadott 

szempontok szerint. 

 Tudja elmondani a tanultállatok testfelépítését, életmódját, felhasználásuk különböző lehetőségeit. 

 Tudja felsorolni a állatok életéhez szükséges környezeti tényezőket.  

 Tudja rendeltetésszerűen használni (alkalmazni) a témakör feldolgozásához felhasználható képes 

lexikonokat, életkorának megfelelő szakirodalmat. 

Tartalom 

 Az állatok életéhez szükséges környezeti tényezők. Állatok - rovarok, madarak, emlősök, halak - 

testfelépítése. Összehasonlítás, csoportosítás - élőhelyük, mozgásuk, táplálkozásuk, szaporodásuk 

szerint. 

 Ház körül élő kártékony rovarok és emlősök. Rovarok és bogarak. Jellemző külső jegyeik - 

cserebogár, káposztalepke, - testfelépítésük (fej, tor, potroh, ízelt láb,) szaporodásuk, kártevésük. 

 A háziegér jellemző külső jegyei, testfelépítése. (rágcsáló fogazat, élőhely, életmód, szaporodás) 

 Az állatok háziasításának története. A háziállatok szerepe az ember életében. 

 A háziméh jellemző külső jegyei. A méhcsalád. Mézgyűjtés, termelés A méz jelentősége az ember 

táplálkozásában. 

 Baromfiak - tyúk, kacsa - mozgásuk, testfelépítésük, kültakarójuk, táplálkozásuk, szaporodásuk. 

(csőrtípusok, kaparóláb, úszóhártyás láb) 

 Emlősök - sertés, szarvasmarha, ló - jellemző külső jegyei. Testfelépítésük, (páratlan és párosujjú 

patás) kültakarójuk, mozgásuk. Táplálkozásuk (mindenevő, növényevő, - fogazataik,) szaporodásuk, 

utódgondozásuk. 

 Az ember munkája a háziállatok körül. Haszonállatok tartásának, gondozásának a módja a 

nagyüzemekben. 

 A tenyésztett állatok szerepe az ember táplálkozásában. Állati eredetű használati tárgyak. 

 Állatvédelem. 
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TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZETÜNK 

Cél: 

 Fogalomrendszer bővítése. 

 Ok-okozati összefüggések felismerése, következtetések levonása. 

 Önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése.  

 A topográfiai ismeretek bővítése.  

 Hazánk nagy tájainak megismerése.  

 Az analógiás gondolkodás további fejlesztése. 

Követelmény: 

 Tudja felsorolni az időjárás elemeit. 

 Tudjon önállóan tájékozódni újságból, médiákból a várható időjárásról. 

 Tudja, hogy az időjárás és az évszakok között összefüggés van. 

 Tudjon alkalmazkodni az időjárás-változásokhoz. 

Tartalom: 

 Az időjárás folyamatos megfigyelése. Az időjárás elemei: szél, csapadék, hőmérséklet, napsütés. 

 Jelek, jelrendszerek kialakítása, használatuk. Állandó, közhasználatú jelek olvasása A tapasztalatok 

rögzítése, időjárási naptár készítése. Az időjárásra vonatkozó információk gyűjtése újságokból, 

televíziós időjárás-jelentések figyelemmel kísérése, értelmezése. 

 A hőmérséklet napi, évi változása. Az időjárás, a hőmérséklet változásának hatása a természetre, az 

emberre. Alkalmazkodás az időjárás változásához. 

 Felszíni formák és felszíni vizek felismerése a valóságban és képi ábrázolás alapján. 

 A víz körforgása a természetben. 

 Kreativitás, kombinatorikai képesség fejlesztése. 

 Jelrendszerek, térképjelek megismerése. 

FÖLDRAJZI ALAPISMERETEK 

Cél: 

 Tér- és síkbeli tájékozódás fejlesztése. 

 Földrajzi ismeretek, fogalomkör bővítése,  
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Követelmény 

 Tudja a tárgyak helyét egymáshoz viszonyítva térben és síkban is meghatározni. 

 Tudjon a természetben iránytű segítségével tájékozódni.  

 Ismerje a legelemibb térképjeleket. 

 Tudjon következtetni a térkép színeiből és magassági számaiból a felszínre. 

Tartalom 

 Tárgyak helyzetének elemzése térben, ábrázolás síkban. Alaprajzok. 

 Fő és mellékvilágtájak. 

 Tájékozódás iránytűvel, és iránytű nélkül a szabadban. 

 Távolságmérés hely és irány-meghatározások. 

 Tájékozódás térképvázlaton. (Lakóhely térképvázlata - beazonosítások.) 

 Alaprajz, térképvázlat, sík térkép, domború térkép. 

 A térkép és a valóság viszonya. 

 Domborzati viszonyokat jelölő színek, jelek, és magassági számok a térképen 

 Vizek ábrázolása térképen. A felszíni vizek fajtái. A vizek szennyezése és a minőségük megóvása 

érdekében való tennivalók. 

 Magyarország domborzati térképe.  

6.2.2. TERMÉSZETI ISMERETEK (6. ÉVFOLYAM) 

Cél 

 Helyes környezeti szemlélet, környezet-harmonikus viselkedés kialakítása.  

 Életközösségek és környezetük kapcsolatának felismerése.  

 Az absztrakt gondolkodás fejlesztése. 

 Az önálló ismeretszerzés igényének kialakítása. 

 A lakóhely és környezetének természetföldrajzi megismerése. 

 Hazánk nagy tájainak megismerése. 

 A periodikus változások megismerése a növény- és állatvilág életében, egy-egy életközösségben. 

 Természetvédelmi tevékenységek megismerése, végzése. 

 Kölcsönhatások felismerése a természetben. 

 Földrajzi és topográfiai ismeretek bővítése. 

 Korábban szerzett ismeretek beépítése, alkalmazása. 

 Korszerű, tudományosan megalapozott elemi ismeretek nyújtása. 

 Ok-okozati összefüggések felismerése, következtetések, a logikus gondolkodás fejlesztése. 

 A természet, a társadalom, a gazdaság kölcsönös függőségének elemi szintű megismertetése. 
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 A globális környezeti gondolkodás fejlesztése. 

 A munka értékének megismerése, megbecsülése társadalmi és gazdasági életünkben. 

 Természeti és gazdaságföldrajzi ismeretek nyújtása hazánkról. 

Követelmény 

 Használja tudatosan a tanult ismeretszerzési eszközöket, módszereket. Váljon igényévé a könyvek és 

egyéb ismerethordozók használata. 

 Ismerjen fel és nevezzen meg - a valóságban és képeken egy-egy növényi és állati egyedet. 

 Tudja csoportosítani és jellemezni megadott szempontok szerint  a tanult növényeket és állatokat. 

 Ismerje az összefüggéseket az időjárás, az évszakok változása és az élő természetben végbemenő 

változások között. 

 Ismerje lakóhelye természetföldrajzi jellemzőit. 

 Lássa be, hogy környezetének állapota saját egészségére is hatással van, igényelje az egészséges 

életkörülményeket.  

 Értelmezze az egyszerű képi és szöveges információkat, tudja tapasztalatait lejegyezni.  

 Tanári segítséggel ismerje fel az élő természet kölcsönhatásaiban előforduló változások okát. 

 Ismerje a leggyakoribb környezetszennyező anyagokat, tudja mit tehet környezete védelméért. 

 Aktívan vegyen részt környezetvédelmi tevékenységekben, alkalmazza a megismert 

környezetvédelmi módszereket. 

 Figyelje meg játékos kísérletek során a mechanikai hatásokat, a mágneses jelenségeket, a gravitációt. 

 Soroljon fel néhány energiahordozót. 

 Ismerje fel a tanult földrajzi képződményeket, nevezzen meg jelenségeket, folyamatokat a földfelszín 

alakulásában. 

 Ismerje az éghajlati öveket, tudja azokat segítség mellett megmutatni. 

 Legyen képes a földgömbön, a Föld térképén irányítás mellett tájékozódni, a kontinenseket, 

óceánokat megnevezni, helyüket, helyzetüket meghatározni. 

 Tudjon egyszerű összehasonlításokat végezni a térkép vagy modell, makett segítségével. 

 Gyűjtsön képeket, leírásokat. Vegyen részt tablókészítésben.  

 Tudja megmutatni hazánk helyét Európa térképén. 

 Legyen képes a térképről információt szerezni, hazánk nagy tájait megmutatni, megnevezni 

 Ismerje a tanult térképjeleket, tudja alkalmazni azokat. 

 Használja pontosan a tanult földrajzi neveket, szakkifejezéseket. 

 Tudja megfigyeléseit szóban elmondani, röviden, tömören írásban rögzíteni, rajzban ábrázolni. 

Tartalom 
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 A hazai mezők, rétek élővilága 

 A hazai vizek, vízpartok élővilága 

 A hazai erdők élővilága 

 Kölcsönhatások a természetben 

 Földrajz 

Értékelés 

Fő értékelési szempont a képességekhez viszonyított fejlődés mértéke.  

Erről a tanuló szóbeli megnyilvánulásai alapján, illetve diagnosztikus mérésekkel, valamint 

feladathelyzetben történő megfigyeléssel győződhetünk meg. Az értékelés szempontjai: Gondolkodás 

fejlettségi szintje; önállóan szerzett ismeretek reprodukálása; egyszerű kölcsönhatások, ok-okozati 

összefüggések meglátása; szóbeli és írásbeli kifejezési formák minősége; ismeretanyag elsajátításának 

mélysége; a munkához való viszony; kapcsolatok, egymásra épülések felismerése; dokumentációk minősége. 

A kiváló, átlagos, gyenge kifejezések alatt megfogalmazottak az értékelés iránymutatói. Nem azonosak a 

jeles, közepes és elégséges osztályzatokkal. 

Kiváló: Felismeri a tanult kölcsönhatásokat. Ok- okozati összefüggéseket felismer, indoklásai pontosak, 

következtetései helytállóak. A tanult fogalmakat ismeri, alkalmazza. Felismeri az életközösségek jellemzőit, 

összefüggéseit. Önálló (rövid) témafeldolgozásra képes. Felismeri az összefüggéseket a kedvező környezeti 

tényezők és az életközösségek kialakulása között. Egyszerű megfigyeléseket önállóan végez. Tapasztalatait 

tudja rögzíteni. Lényeges és lényegtelen jegyeket elkülönít. Betartja a kísérletezés szabályait. 

Feladatvégzéseiben megbízható, pontos. Gyűjtőmunkát végez, természetvédelmi tevékenységekben aktívan 

részt vesz. Felkészüléséhez más ismerethordozó anyagokat (ismeretterjesztő irodalom, lexikonok, média) is 

igénybe vesz. A földgömbön és világtérképen eligazodik. A szárazföldeket, óceánokat megnevezi. Térképen 

megmutatja, képről felismeri a különböző felszíni formákat. Az éghajlati öveket és azok jellemzőit egyezteti. 

Tudja Magyarország helyét Európában. Magyarország térképén biztonságosan tájékozódik. Felismeri és 

megnevezi hazánk nagy tájait. Önállóan használ lexikonokat, tájékozódik az ismerethordozó anyagok között. 

Elsajátított ismereteiről szóban és írásban önállóan számot ad 

Átlagos: Felsorolja a tanult kölcsönhatásokat. A fogalmakat pontatlanul használja. Felsorolja a tanult 

növényeket, állatokat, az életközösségeket megnevezi. Egyszerű ok-okozati összefüggéseket felismer, 

összegzésnél, tapasztalatok feldolgozásánál segítséget igényel. Tanári segítséggel rövid témát feldolgoz. 

Egyszerű megfigyeléseket önállóan végez, a kísérletezésekbe bevonható. Lényeges és lényegtelen jegyek 

nem minden esetben tud elkülöníteni. Tapasztalatait, következtetéseit nehezebben, pontatlanul fogalmazza 

meg. Gyűjtőmunkában, természetvédelmi tevékenységekben részt vesz. Felismeri, kevés segítséggel 

megnevezi, alkalmazza a tanult térképjeleket. Ismeri a tanult földrajzi fogalmakat, alkalmazásukban 

bizonytalan. Ok-okozati összefüggéseket rávezetéssel felismer, összefüggő magyarázatot nehezen ad. A 
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földgömbön és világtérképen segítséggel eligazodik. Képről felismeri a tanult felszíni formákat. Az éghajlati 

öveket felsorolás szintjén tudja. Kevés segítségnyújtás mellett megmutatja, megnevezi hazánk nagy tájait. 

Összehasonlítást, rendszerezést, kizárást segítséggel végez. Kijelölt lexikonokban eligazodik 

Gyenge: Életközösségek és környezetük kapcsolatát segítséggel ismeri fel, következtetetései gyakran 

hibásak. Lényegtelen elemeket nehezen különít el. Fogalomhasználata hiányos, pontatlan. 

Megfigyelésekben, kísérletekben részt vesz. Önálló témafeldolgozásra nem képes. Legalapvetőbb oksági 

összefüggéseket is nehezen ismeri fel, földgömbön, térképeken tájékozódása gyenge. Tanult földrajzi 

fogalmak közül keveset ismer, nehezen alkalmaz. Legfontosabb térképjeleket is néha felcseréli. 

A következő évfolyamba lépés feltételei: 

 Az egyszerű fizikai és kémiai változások felismerése.  

 Életközösségek megnevezése,  

 jellemzőinek felismerése,  

 Egyszerű tápláléklánc felépítése. 

 Elemi szintű térképismeret.  

 Egyszerű képi és szöveges információk alkalmazása.   

 Hazánk tájegységeinek felismerése, megnevezése.  

 Lakóhely bővebb ismerete, jellemzése. 

 A világtájak ismerete, térképen segítséggel történő eligazodás. Tanult természetföldrajzi, gazdasági 

kölcsönhatások, törvényszerűségek elemi ismerete. A továbbhaladáshoz szükséges megfelelő 

szókincs, készségek és képességek megléte 

A HAZAI MEZŐK, RÉTEK ÉLŐVILÁGA 

Cél: 

 Ismeretbővítés a hazai növény és állatvilág köréből. 

 Életközösségek, tápláléklánc megismerése, ok-okozati összefüggések felismerése. 

Követelmény 

 Tudjon önállóan egyszerű, alapvető megfigyeléseket végezni 

 Tapasztalatait tudja szóban elmondani, rajzban írásban rögzíteni. 

 Ismerje fel képről és a valóságban a tanult rétek, mezők növényeit, állatait. 

 Tudjon megadott szempontok szerint csoportosítani, rendszerezni. 

 Tudjon példát mondani a tápláléklánc felépítésére. 

 Kirándulások során tanúsítson érdeklődést az élővilág iránt. Ismerje és tartsa be a természet zavartalan 

megfigyelésénél az alapvető szokásokat. 

Tartalom: 
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 A mezők, rétek jellegzetes növényeinek megismerése - útifű, gyermekláncfű, csalán, kamilla, 

 Növények felismerése, megnevezése: Felhasználásuk, gyógyhatásuk megismerése. 

 Jellegzetes állatok - fehér gólya, réti sas, mezei nyúl, vakond, fürge gyík, sáska, földigiliszta 

 Csoportosítás testfelépítésük, mozgásuk, táplálkozásuk, szaporodásuk, életmódjuk alapján. (rágcsáló 

fogazat, gázlóláb, ugróláb, tépőcsőr)  

 Állatrendszertani alapismeretek. Emlős, madár, hüllő csoportokba sorolás 

 Életközösségek kialakulásának kapcsolata az éghajlattal és domborzati viszonyokkal. 

 A mezők, rétek növény és állatvilágának kapcsolata. A tápláléklánc felépítése. 

 Életközösségek változásai (évszakonként, emberi beavatkozás nyomán, természeti katasztrófa 

esetén,). 

 Életközösségek védelme. Védett növények és állatok a mezők, rétek élővilágában 

 Természetvédelmi tevékenységek. 

VIZEK, VÍZPARTOK ÉLŐVILÁGA 

Cél 

 Az élőlények egymásra utaltságának felfedezése. 

 Életközösségek felismerése, életközösségek és tápláléklánc fogalmának megerősítése. 

 A vadvédelem fontosságának tudatosítása. 

Követelmény 

 Tudja a témakörben tanult növények, állatok neveit, ismerje az életközösségek jellemzőit. 

 Ismerje fel az élőlények alaki sajátosságait, életmódja és a környezet közötti összefüggéseket. 

 Tanári segítséggel végezzen egyszerűbb kísérleteket, megfigyeléseit rögzítse írásban. Összegzésnél, 

tapasztalatok feldolgozásánál használja megfigyelése eredményeit. 

 Önállóan gyűjtsön a témához kapcsolódó információkat, adatokat. 

Tartalom 

 Vizek, vízpartok jellemző növényei - nád, gyékény, fűzfa 

 A növények felépítése, részeik. A vízpart növényeinek felhasználása. (tetőfedés, fonás, gyógyhatású 

készítmények) 

 Jellemző állatai - szúnyog, ponty, folyami rák, kecskebéka, vízisikló, tőkésréce. 

 A megismert állatok testfelépítése,(úszóhártyás láb, lemezes csőr, kopoltyú, úszók) életmódja, 

táplálkozása, szaporodása  

 A testfelépítés és az életmód kapcsolata 

 Állatrendszertani alapismeretek. Kétéltű, hüllő, hal, madár, ízeltlábú csoportba rendezése 

 Életközösségek kialakulásának kapcsolata az éghajlattal és domborzati viszonyokkal. 
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 A vizek, vízpartok növény és állatvilágának kapcsolata. A tápláléklánc felépítése. 

 Életközösségek változásai (évszakonként, emberi beavatkozás nyomán természeti katasztrófa 

esetén,). 

 Az életközösségek védelme. Védett növények és állatok a vizek, vízpartok élővilágában.   

 A vizek szennyezése, azok hatása az élőlényekre, életközösségekre. 

 Természetvédelmi tevékenységek végzése. 

HAZAI ERDŐK ÉLŐVILÁGA 

Cél: 

 A hazai erdők élővilágának megismerése. 

 Összehasonlítások végzése, eredmények megfogalmazása fokozódó önállósággal. 

Követelmény 

 Ismerje fel képen és a valóságban a hazai erdők jellemző növényeit és állatait. 

 Tudja csoportosítani a tanult növényeket, állatokat megadott szempontok szerint. 

 Használja pontosan a tanult fogalmakat. 

 Tudjon példát mondani a témakörben jellemző táplálékláncra. 

 Legyen képes az önálló ismeretszerzésre, képeskönyvekből, lexikonokból, ismeretterjesztő 

anyagokból. Ismereteit legyen képes lejegyezni. 

Tartalom: 

 Az erdő jellemző növényei - tölgyfa, bükkfa, erdei fenyő, kökény, vadrózsa, hóvirág, ibolya, 

gyöngyvirág, gyógynövények.  

 A gombák. 

 Az erdő - lágy és fás szárú - növényeinek fő részei. A gomba fő részei. Az erdő növényeinek 

szaporodása. 

 Az emberi tevékenység pozitív és negatív hatásai az erdők élővilágára. Fakitermelés, fásítás. Az 

erdőgazdálkodás fő szabályai. Az erdők jelentősége, szerepe az ember életében. A fa feldolgozása. 

 A lombhullató és tűlevelű erdő összehasonlítása különböző évszakokban. - fényviszonyok, 

lombsűrűség, aljnövényzet. 

 Az erdő mérgező és gyógynövényei. A gombaszedés, fogyasztás szabályai. 

 A hazai erdők jellemző állatai. Madarak: széncinke, nagy fakopáncs, erdei fülesbagoly. Emlősök: 

szarvas, vaddisznó, vörös róka, erdei egér. Rovarok: erdei vöröshangya, szarvasbogár. Puhatestű: éti 

csiga. 

 Az állatok csoportosítása jellemző jegyeik alapján. Testfelépítésük, kültakarójuk, búvóhelyük, 

táplálkozásuk, szaporodásuk, utódgondozásuk szerint. A tanult fogalmak használata, alkalmazása az 
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erdő állataira vonatkoztatva. (Páros, és páratlan ujjú patás, rágcsáló fogazat, tépő csőr,) új fogalmak 

megismerése. 

 Csoportosítás állatrendszertani ismeretek, valamint életmódjuk, (növényevő- és ragadozó életmód) a 

környezethez való alkalmazkodás (rejtőszín, téli álom) szerint. 

 Az állatok és növények kapcsolata, egymásrautaltsága. Tápláléklánc felépítése az erdő 

életközösségében  

 Életközösségek kialakulásának kapcsolata az éghajlattal és domborzati viszonyokkal.  

 Életközösségek változásai (évszakonként, emberi beavatkozás nyomán, természeti katasztrófa 

esetén,). 

 Az ember felelőssége az erdők, az erdők életközösségének védelmében. 

 Természetvédelmi, állatvédelmi tevékenységek végzése. 

KÖLCSÖNHATÁSOK A TERMÉSZETBEN 

Cél: 

 Kölcsönhatások megfigyelése, ismeretek bővítése. 

 Az ismeretszerzés módszereinek tudatos alkalmazása. 

 A megfigyelésekhez, kísérletekhez szükséges eszközök balesetmentes használata. 

 A tananyag elsajátításához szükséges készségek, képességek fejlesztése. 

Követelmény: 

 Figyelje meg a kísérletek során a mechanikai hatásokat, a mágneses jelenséget, a gravitációt. 

 Tudja megfigyeléseit rajzban vagy írásban rögzíteni, azokról szóban beszámolni. 

 Soroljon fel néhány energiahordozót. 

 Kevés segítséggel tudjon tájékozódni a könyvek és egyéb ismerethordozók használatában. 

Tartalom: 

 Mechanikai hatásokból eredő változások megfigyelése - egyszerű kísérletek végzése. Az anyagok 

viselkedése ütésre, nyomásra. 

 A mágneses jelenség megfigyelése kísérleti szituációban. 

 A gravitáció felfedezése.  

 Egyszerű kísérletek a fény és anyag kapcsolatáról. Elemi ismeretek a fényről. 

 Az energia elemi szintű értelmezése. 
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FÖLDRAJZ 

Tartalom 

 A Föld 

 Szárazföldek és óceánok 

 Ismeretek hazánkról 

 A FÖLD 

Cél 

 Földrajzi alapismeretek nyújtása. 

 Megfigyelőképesség fejlesztése. 

 A természeti erők felszínformáló munkájának megismerése. 

 Képzetek kialakítása a földrajzi képződményekről, keletkezésükről. 

 Az éghajlati övek, jellemzőik megismerése. 

 Tér- és síkbeli tájékozódás fejlesztése. 

Követelmény 

 Tudja Földünk helyét a Naprendszerben. 

 Tudjon példát mondani a földfelszín alakulására. 

 Ismerje fel a belső és külső erők hatását a felszín alakulásában. 

 Tudja felsorolni az éghajlati öveket, hozzárendelni jellemzőiket. 

Tartalom 

 A Föld helye a Naprendszerben. A Föld keletkezése, alakja, fő mozgásai. A Föld egyedi tulajdonságai 

bolygórendszerünkben. 

 A földfelszín alakulása, hegységek képződése, vetődés, gyűrődés, vulkáni működés. 

 Lepusztulás, feltöltődés, alföldek, medencék kialakulása. 

 Ásványok, kőzetek. Az élővilág fejlődésének bizonyítékai, ősmaradványok, kövületek. 

 A talajképződés, a termőföld. 

 Belső és külső erők a földfelszín alakulásában. A víz és a szél építő és romboló munkája. 

 Jellegzetes felszíni formák és ábrázolásuk a térképen. 

 Az éghajlat fogalma. Éghajlati övezetesség. 

 Éghajlati övek jellemzői. A hideg, a mérsékelt és a forró övezet. A hegységek éghajlata. 

SZÁRAZFÖLDEK ÉS ÓCEÁNOK 

Cél 

 Térbeli, és térképen való tájékozódás fejlesztése. 

 Földrajzi fogalmak bővítése. 
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 Hely- és helyzet-meghatározások térképen. 

 Kontinensek, óceánok összehasonlítása, megfigyelések, tapasztalatok összegzése. 

Követelmény 

 Legyen képes a földgömbön, a Föld térképén - kevés segítséggel tájékozódni. 

 Tudja a kontinenseket, óceánokat megnevezni, helyüket, helyzetüket meghatározni. 

 Ismerje fel a tanult kontinenseket legjellemzőbb jegyeik alapján. 

Tartalom 

 Tájékozódás a földgömbön, a Föld természetföldrajzi térképén. 

 Szárazföldek, óceánok, kontinensek. 

 A földrészek és világtengerek megnevezése, elhelyezkedésének meghatározása. 

 Az egyes kontinensek legfontosabb természetföldrajzi jellemzői. 

 Sarkvidékek. 

 Térbeli, időbeli tájékozódás a kontinensek között - időeltolódás. Kontinensek közötti távolságok. 

 A földrészek jellemző országainak leolvasása térképről. 

 Veszélyeztetett élőhelyek, és régiók. A természetes állapot megőrzésének, esetleges visszaállításának 

lehetőségei és korlátai. 

ISMERETEK HAZÁNKRÓL 

Cél 

 Hazánk természeti és közigazgatási térképén való eligazodás. 

 A térbeli tájékozódási képességek fejlesztése. 

 Szókincsfejlesztés. A földrajzi fogalmak bővítése. 

 Elemi ismeretek hazánk elhelyezkedéséről, nagy tájairól. 

Követelmény  

 Tudja megmutatni hazánk helyét Európa térképén. 

 Ismerje fel hazánk térképéről a felszíni formákat, tudja megmutatni, megnevezni a nagy tájakat. 

 Használja pontosan a tanult földrajzi neveket, szakkifejezéseket. 

 Ismerje Magyarország legfontosabb természeti adottságait. 

Tartalom 

 Hazánk helye Európában, a Kárpát-medencében. 

 Tájékozódás Magyarország természetföldrajzi térképén világtájak szerint. 

 Magyarország felszíne - hazai tájtípusok. 

 Hazánk nagy tájai, jellemzésük. Alföld, (Kiskunság, Nagykunság,) Kisalföld, Dunántúli-dombság, 

Dunántúli-középhegység, Alpokalja, Északi középhegység. 
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 A nagy tájak arculata, természetes vizei, természeti erőforrásai. 

 Tájékozódás Magyarország közigazgatási térképén, településtípusok, településjelek. 

 Szűkebb lakókörnyezet elhelyezkedése hazánk területén, természetföldrajza. 

 Jelentős környezeti értékeink. Veszélyeztetett természeti régiók. Természetvédelmi területek, 

tájvédelmi körzetek. 

 Hazánk fővárosa. 

6.3. TERMÉSZETI ISMERETEK (7-8. ÉVFOLYAM) 

Óraszám 

7. évfolyam évi 111 heti 3 

8. évfolyam évi 111 heti 3 

Cél 

 A mindennapi élet olyan örömforrásokkal, élményekkel, tevékenységekkel gazdagodjék, hogy ezek 

a pozitív ráhatások megalapozzák a közösséghez tartozás érzését. 

 Érvényesüljön a korrekciós hatás. 

 Az élményeket adó ismeretszerzés segítse az egyes szomatopszichés funkciók zavarainak enyhítését, 

a diszfunkciók másodlagos és további következményeinek megelőzését. 

 Önálló tapasztalatszerzés, a tapasztalatok megfogalmazásához, következtetések levonásához 

szükséges képességek fejlesztése. 

 A természeti ismeretek megértéséhez szükséges gondolkodás kialakítása. 

 A természettudományok tanulásához, megértéséhez szükséges pozitív hozzáállás, a gyermek belső 

motivációs rendszerének fejlesztése külső motiváció hatására. 

 Az élőlények és környezetük tanulmányozásával az ember felelősségteljes, célszerű magatartásának 

kialakítása. 

 A tanuló értelmi (fejlettségi) szintjének megfelelően oksági kapcsolatok, folyamatok, összefüggések 

megértése. 

 Kommunikációs készség fejlesztése. 

 Önálló életre nevelés, a társadalomba való beilleszkedés segítése. 

Követelmény 

 Legyen képes (értelmi szintjének megfelelően) a fizikai, kémiai, biológiai jelenségek, folyamatok, 

változások, kölcsönhatások tudatos megfigyelésére. 

 Legyen képes önállóan használni lexikonokat, atlaszokat, képeket, táblázatgyűjteményeket. 

 Értse, és használja a tanult biológiai, fizikai, és kémiai szakkifejezéseket. 

 Szerezzen jártasságot a lényeges és lényegtelen elemek, jellemzők elkülönítésében. 
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 Legyen képes a vizsgálatok, kísérletek eredményeit értelmezni, azokról következtetéseket levonni.  

 Legyen tájékozott arról, hogy a természettudomány – más tudományok mellett – meghatározó 

szerepet tölt be az emberiség problémáinak megoldásában, és az életfeltételek javításában. 

 Értékelje, tisztelje a tudósok kiemelkedő eredményeit, kitartó szorgalmukat. 

 Ismerje a természetben előforduló legfontosabb anyagok érzékelhető, és mérhető tulajdonságait. 

 Lássa be, hogy az egészség érték, legyen képes egészsége, az egészséges környezet megőrzésére. 

 Fokozódó önállósággal vegyen részt a tanár által irányított kísérletekben. Tartsa be a balesetvédelmi 

szabályokat. 

 Törekedjék a környezet és természetvédelmi problémák enyhítésére. 

Tartalom 

 Természeti ismeretek 7. 

 Természeti ismeretek 8. 

Feltételek 

 Kedvező érzelmi légkör megteremtése. 

 Cselekedtető, változatos – az egyéni sajátosságokhoz igazodó – feladatok adása. 

 A figyelem az érdeklődés felkeltése az elsajátítandó tananyag iránt. 

 Változatos, élménydús kommunikációs szituációk biztosítása. 

 Pozitívumok megerősítésére alapozott értékelés. 

 Legfeljebb három évfolyamból összevont osztály. 

 Gyógypedagógus 

 Az osztálylétszámnak megfelelő alapterületű, légköbméterű, megfelelő világítással rendelkező 

osztályterem. 

 Tanulói segédletek (tankönyv, gyermekenciklopédiák, lexikonok, ismeretterjesztő kiadványok, 

folyóiratok) 

 Nevelői segédletek (módszertani kiadványok, lexikonok, folyóiratok, ismeretterjesztő kiadványok, az 

összevont osztályokat tanító pedagógusok számára megjelent nevelői segédletek) 

 Faliképek, applikációs sorozatok, 

 Diavetítő, diapozitív sorozatok, írásvetítő, transzparensek,  

 Televízió, videorecorder, oktatófilmek 

 Tanulókísérleti eszközök, nevelői demonstrációs eszközök 

6.3.1. TERMÉSZETISMERET (7. ÉVFOLYAM) 

Óraszám        heti  3          évi  111 

Cél 
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 Az élő és élettelen természet törvényszerűségeinek megismerése. 

 Tapasztalatok feldolgozásához szükséges készségek, képességek fejlesztése. 

 Problémafeltáró gondolkodás fejlesztése. 

 Kommunikációs készség fejlesztése, szókincsbővítés, alapvető fogalmak műveltségelemek 

elsajátítása, helyes alkalmazása.  

 Alapvető kémiai, fizikai, biológiai ismeretek nyújtása. 

 Egységes természettudományos szemlélet kialakítása. Alapvető biológiai, fizikai, kémiai fogalmak 

nyújtása a korszerű tudományos alapműveltség elsajátításához. 

 Fizikai és kémiai változások közötti különbségek észrevétele. 

 A megszerzett tapasztalatok, tudáselemek alkalmazása a mindennapi életben. 

 Az élettelen természet veszélyforrásainak, valamint a veszélyhelyzetek elkerülési módjainak 

megismerése. 

 Fegyelmezett munkarend kialakítása, balesetvédelmi szabályok elsajátítása. 

Követelmény 

 Legyen képes az egyszerűbb fizikai, kémiai és biológiai jelenségek, folyamatok, változások, 

kölcsönhatások megfigyelésére. 

 Ismerjen fel oksági összefüggéseket, próbáljon magyarázatot adni ezekre. 

 Ismerje fel a természettudományi kutatások jelentőségét, értékelje a tudósok munkáját, törekvéseiket. 

 Váljon igényévé az önálló ismeretszerzés.  

 Tudja felsorolni az élőlények életfeltételeit, az ehhez elengedhetetlenül szükséges környezeti 

tényezőket. 

 Használja szakszerűen a tanult biológiai, kémiai, fizikai fogalmakat. 

 Alkalmazza az egészségének megőrzése érdekében az alapvető higiéniai szokásokat. 

 Tudjon számot adni tudásáról szóban vagy írásban. 

 Legyen gyakorlata a taneszközök, vizsgálati és kísérleti eszközök, anyagok balesetmentes 

használatában. 

Tartalom 

 Biológia, egészségtan 

 Fizika 

 Kémia 

Értékelés 

Fő értékelési szempont a képességekhez viszonyított fejlődés mértéke. Erről a tanuló szóbeli 

megnyilvánulásai alapján, illetve diagnosztikus mérésekkel győződhetünk meg. Az értékelés szempontjai: 
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mérések, egyszerű tanulói kísérletek pontossága, lejegyzés, új fogalmak ismerete, használata, különbségek 

meglátása, hipotézisek felállítása, problémafelvetés, megoldások keresése, ok-okozati összefüggések 

észrevétele, megfogalmazása, következtetések, következmények levonása, szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség, megfigyelési eredmények rögzítése, aktivitás, önálló munkára törekvés, a tanult 

ismeretanyag alkalmazási képessége. 

A kiváló, átlagos, gyenge kifejezések alatt megfogalmazottak az értékelés iránymutatói. Nem azonosak a 

jeles, közepes és elégséges osztályzatokkal. 

Kiváló: Egyszerűbb biológiai, kémiai, fizikai kölcsönhatásokat felismer, képes önállóan következtetéseket 

levonni. Megfigyeléseit, kísérleteit rögzíti, azokról szóban és/vagy írásban beszámol. Érti és pontosan 

használja a tanult fogalmakat. Lényeges és lényegtelen elemeket elkülönít. Ismeri a természetben előforduló 

anyagok érzékelhető és mérhető tulajdonságait, mérései pontosak. Összehasonlítást, rendszerezést önállóan 

végez. Az emberi élethez nélkülözhetetlen környezeti tényezőket felsorolja. Irányított kísérletekben aktívan 

részt vesz, szabályait betartja. Oksági viszonyokat felismer, megmagyaráz. A megszerzett tapasztalatokat, 

tudáselemeket alkalmazni tudja a mindennapi problémák megoldásában. Értelmi szintjének megfelelő 

különböző információhordozókból képes önálló ismeretszerzésre. Könnyen motiválható, érdeklődő, 

segítőkész. Képről felismeri és megnevezi a távoli tájak életközösségeit, ismeri az életükhöz szükséges 

környezeti tényezőket. Felismeri, hogy a különböző környezeti feltételek, hatások hogyan befolyásolják az 

adott környezet állat és növényvilágának életét. Önállóan épít fel táplálékláncot. 

Ismeri teste felépítését, fejlődő szervezetét károsító anyagokat, ezek használatát elutasítja.  Ismeri a 

környezetszennyezés negatív hatásait. A gyakorlati életből példát mond egyszerű mechanikai és hőtani 

jelenségekre. Felismeri a vizsgált anyagok leglényegesebb fizikai és kémiai tulajdonságait. 

Kísérletezésekben aktívan részt vesz, betartja a balesetmentes kísérletezés szabályait. Lehetőségeihez mérten 

igyekszik részt venni környezetvédelmi munkákban. Kommunikációs készsége megfelelő. Felismeri 

felelősségét a környezete és embertársai iránt. 

Átlagos: Rávezetéssel egyszerűbb biológiai, kémiai fizikai összefüggéseket felismer. Ismeri a tanult 

fogalmakat, használatukban bizonytalan. Lényeges és lényegtelen elemeket nehezen különít el. Tudásáról 

összefüggően nem, de kérdések alapján számot ad. Mérhető tulajdonságokat felismer, mérési eredményei 

pontatlanok. Irányított kísérletekben részt vesz, a balesetvédelmi szabályokat ismeri. A megszerzett 

tapasztalatok, tudáselemek egy részét tudja alkalmazni a mindennapi életben. Összehasonlítást, 

rendszerezést, kizárást segítséggel végez. Kijelölt lexikonokban eligazodik. Képről felismeri a távoli tájak 

növényeit, állatait, kevés segítséggel életközösségekbe csoportosítja. Egyszerű táplálékláncot felépít. A hazai 

és távoli tájak növény és állatvilágának legjellemzőbb különbségét észreveszi, azonosságok és különbségek 

megfogalmazásában kevés segítséget igényel. Fizikai és kémiai ismereteit a gyakorlati élet tapasztalataival 

nehezebben egyezteti. Ismeri teste felépítését, a fejlődő szervezetet károsító anyagokat. Felelősségét felismeri 

környezete és embertársi iránt, betartásukban azonban nem következetes. 
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Gyenge Egyszerűbb biológiai, kémiai, fizikai kölcsönhatásokat, ok-okozati összefüggéseket segítséggel is 

nehezen ismer fel. Önálló ismeretszerzésnél csak közvetlen tapasztalataira támaszkodik. Tanult fogalmak 

közül keveset ismer, nehezen alkalmaz. Információhordozók között nehezen ismeri ki magát. Lényeges és 

lényegtelen elemet nem különít el. Nehezen motiválható, gyakran érdektelen az adott tárggyal kapcsolatban. 

Távoli tájak állatait és növényeit felismeri, életközösségbe való csoportosításukat nehezen végzi el. 

Legalapvetőbb fizikai és kémiai ismereteit is nehezen alkalmazza a gyakorlati életben. Testrészeit, fontos 

szerveit felsorolja.  

A következő évfolyamba lépés feltételei: 

 Tanult kölcsönhatások, törvényszerűségek elemi ismerete.  

 Egyszerű ok-okozati összefüggések felismerése.  

 Alapvető biológiai, kémiai, fizikai fogalmak ismerete, használata.  

 A továbbhaladáshoz szükséges megfelelő szókincs, készségek, képességek megléte.  

 Életkornak megfelelő problémamegoldó képesség. 

Fejlesztendő képességek, készségek, attitűdök 

 Biológiai jelenségek megfigyelése. A tapasztalatok megfogalmazása. 

 Önálló feladatvégzés képessége összehasonlítási, csoportosítási feladatokban.  

 Hipotézis felállítása. Képesség a bizonyítások rendszerének betartására. 

 A lényeg kiemelésének képessége. Lényeges és lényegtelen tényezők megkülönböztetésének 

képessége. 

 Az egyszerű szakkifejezések használatának képessége. 

 Megfigyelés, elemzés, a tapasztalatok lejegyzésének, becslések, mérések képessége. 

 A gondolkodási funkciók fejlesztése. 

 Kísérletező attitűd. Alapfokú kísérletező készség, a többszempontú vizsgálódás képessége. 

 Becslés, önellenőrzés képessége. 

 A kémiai jelenségek megfigyelésének képessége. 

 Az ismeretek önálló bővítésének képessége. Szakkönyvek, lexikonok, népszerű ismeretterjesztő 

kiadványok, rádió és tv-műsorok, az internet használatának képessége. 

 Kritikai viszonyulás az áltudományos információkhoz.  

 Törekvés a személyes és környezete higiénéjének biztosítására. 

 Érdeklődés Földünk élővilága iránt. Felelősségérzet az élővilág védelme, óvása érdekében. 

TERMÉSZETI ISMERETEK 

BIOLÓGIA, EGÉSZSÉGTAN  

Óraszám           évi 37   
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Cél 

 Tudományosan megalapozott, korszerű ismeretek nyújtása a növényi, állati szervezet működéséről. 

 A növények, állatok életműködéseihez szükséges környezeti tényezők megismerése. 

 Az absztrakt gondolkodás fejlesztése. 

 Az élő és élettelen természet dialektikus kapcsolatának felismerése. 

 Távoli tájak életközösségeinek megismerése. 

 Egészségügyi, higiéniai ismeretek bővítése, egyéni higiéniai igényszint emelése. 

 Az aktív természetvédelem igényének felkeltése. 

Követelmény 

 Tudjon példákat mondani a tanult életközösségek növényi és állati egyedeire, jellemző 

életformájukra.  

 Legyenek ismeretei az élet kialakulásáról, az egyedfejlődésről. 

 Legyen képes példákon keresztül bemutatni egy-egy életközösséget veszélyeztető történést és az 

ember felelősségét. 

 Vegyen részt természetvédelmi tevékenységekben, becsülje élő környezetét. 

 Legyen igénye az egészséges környezetre, a személyi higiénére. 

 Fogadja el a másságot, legyen toleráns a saját környezetében felfedezhető mássággal kapcsolatban. 

 Ismerjen fel ok-okozati összefüggéseket, legyen képes egyszerű magyarázatot adni. 

 Megfigyeléseit, tapasztalatait tudja rajzban, írásban rögzíteni, szóban megfogalmazni. 

 Legyen képes rövid információkat feldolgozni, arról számot adni. 

Tartalom 

 Távoli tájak természetes életközösségei 

 A növények életműködése 

 Az állatok életműködése 

 Egészségtani ismeretek 
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BIOLÓGIA, EGÉSZSÉGTAN 

TÁVOLI TÁJAK ÉLETKÖZÖSSÉGEI 

Cél 

 Ismeretszerzés távoli tájak természetes életközösségeiről. 

 Tájékozódási képességek fejlesztése. 

 Önálló ismeretszerzés igényének, és az ehhez szükséges képességek fejlesztése. 

 Szókincsbővítés, kifejező készség fejlesztése. 

Követelmény 

 Ismerje fel és nevezze meg a távoli tájak életközösségeit. 

 Tudjon példákat mondani a tanult életközösségek növényi és állati egyedeire, jellemző életformáira. 

 Tudjon ezen életközösségekre jellemző táplálékláncot felépíteni. 

 Beszámolóiban használja a tanult, fogalmakat, kifejezéseket. 

 Fokozott önállósággal használjon ismeretterjesztő irodalmat. 

Tartalom 

 Az esőerdők jellemző növényei - óriásfák, kúszónövények, fán lakó növények. 

 A növények jellemzői jegyei, felépítésük, az életükhöz szükséges környezeti tényezők. 

 A hazai- és az esőerdők jellemző jegyeinek összehasonlítása. 

 Az esőerdők jellemző állatai - bőgőmajom, jaguár, óriáskígyó, kolibri, papagájok. 

 Állatok csoportosítása megadott szempontok szerint (testfelépítés, kültakaró, táplálkozás, szaporodás, 

utódgondozás, életmód, ) Csoportosítás állatrendszertani ismeretek alapján. 

 Tápláléklánc felépítése. 

 Természetvédelem. 

 A szavannák, füves puszták növényvilága - fűfélék, majomkenyérfa. 

 A szavannák, füves puszták állatvilága - csimpánz, antilopfélék, oroszlán, elefánt, nílusi krokodil, 

futómadarak, bölény. 

 Növények és állatok életfeltételei, csoportosításuk jellemző jegyeik alapján. A növény és állatvilág 

kapcsolata. Tápláléklánc felépítése. 

 Természetvédelem. 

 A sivatagok növény és állatvilága - kaktuszok, teve, vipera, skorpió A növények és állatok 

alkalmazkodása a környezeti tényezőkhöz. Oázis. 

 A tajgaerdő növényvilága - lucfenyő, vörösfenyő, nyír. A növények jellemzői jegyei, felépítésük, az 

életükhöz szükséges környezeti tényezők. 

 A hazai- és a tajgaerdők jellemző jegyeinek összehasonlítása. 

 A tajgaerdő állatvilága - vörös mókus, barna medve, farkas, hiúz. 
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 A tundra élőlényei - rénszarvas, moha, zuzmó. 

 A sarkvidék jellemző élőlényei - fóka, pingvin, jegesmedve. Állatok csoportosítása megadott 

szempontok szerint. (testfelépítés, kültakaró, táplálkozás, szaporodás, utódgondozás, életmód) 

Csoportosítás állatrendszertani ismeretek alapján. 

 Tápláléklánc felépítése. 

 A tengerek élővilága - planktonok, heringek, korallok, kékbálna, delfin, cápa. A tenger élőlényeinek 

jellemző tulajdonságai. Csoportosításuk az életmódjuk, és az állatrendszertani ismeretek alapján. 

 A tengerek, óceánok szennyezése, ezek hatása a tengerek élővilágára. 

BIOLÓGIA, EGÉSZSÉGTAN 

A NÖVÉNYEK ÉLETMŰKÖDÉSE 

Cél 

 Tudományosan megalapozott, korszerű ismeretek nyújtása. 

 Biológiai jelenségek megfigyelése. 

 Kísérleti eszközök megismerése, balesetmentes használatuk. 

 Ok-okozati összefüggések felismerése. 

Követelmény 

 Tudja a növények életműködéséhez szükséges feltételeket. 

 Ismerje a növényi sejt alkotóelemeit,  

 Tudja csoportosítani a növényi részeket az életjelenségek függvényében. 

 Tudjon példát mondani a növények és állatok, a növények és az ember kapcsolatára. 

 Használja a tanult biológiai fogalmakat pontosan. 

 Vegyen részt növények gondozásában, becsülje élő környezetét. 

Tartalom 

 Az élet kialakulása. 

 Az eddig megismert növények csoportosítása megadott szempontok szerint A növények 

rendszertanának áttekintése. (Minimális rendszertani ismeretek alkalmazásával.) 

 A növény részei. A különböző részek szerepe a növény életében. 

 A növényi sejt alakja, alkotói. Egysejtűek, - ostoros moszatok - többsejtűek - mohák, harasztok, 

nyitvatermők, zárvatermők, - növényi szövetek - bőr-, szállító-, osztódó szövet. 

 A növények életéhez szükséges tényezők. A növények tápanyagai, tápanyagfelvétele, 

anyagszállítása, anyag-átalakítása. 

 A növények mozgása. 

 A növények gázcseréje, kiválasztása. A fotoszintézis. 
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 A növények szaporodása. A virág részei, a megporzás, a termés. A növények egyedfejlődése. A 

növények különböző szaporodási, szaporítási módjai. 

 A növény és állatvilág, a növények és az ember kapcsolata. 

 A növények kártevői, védekezés a kártevők ellen.  

BIOLÓGIA, EGÉSZSÉGTAN 

AZ ÁLLATOK ÉLETMŰKÖDÉSE 

Cél 

 Tudományosan megalapozott, korszerű ismeretek nyújtása az állati szervezet működéséről. 

 Állatrendszertani alapismeretek nyújtása. 

 Szókincs-, fogalombővítés. 

 Az ember felelősségének tudatosítása az állatvilággal szemben. 

 Ok-okozati összefüggésekhez, csoportosításokhoz, rendszerezésekhez szükséges készségek, 

képességek további fejlesztése. 

Követelmény 

 Ismerje az állati sejt alkotóelemeit. Vegye észre a lényegi különbségeket a növényi- és állati sejt 

között. 

 Legyenek elemi ismeretei az állatok rendszertanáról. 

 Ismerje fel az összefüggéseket az állatok élőhelye, életmódja és szervezete felépítése között. 

 Vegyen rész az állatok gondozásában, óvásában, becsülje élő környezetét. 

Tartalom 

 Az állatok rendszertanának áttekintése. Az állatvilág fejlődése. 

 Az állati sejt alkotóelemei. Egysejtű állatok - papucsállatka. 

 A növényi és állati sejt összehasonlítása. 

 Többsejtű állatok - férgek, puhatestűek, ízeltlábúak, gerincesek. Az állati szövetek funkciójuk szerinti 

csoportosítása - védelem: hám és bőrszövet, mozgás: csont- és izomszövet,  

 Az állatok kültakarója. A kültakaró és az élőhely közötti összefüggés. 

 Az állatok különböző mozgásformái. Mozgás és életforma közötti összefüggések. 

 Az állatok táplálkozása: táplálék és szájszervek közötti kapcsolat. 

 Az állatok különböző légzésformái az élőhely függvényében. 

 Az állatok szaporodása, ivadék- vagy utódgondozásuk.  

 Tanult és ismert állatok főbb rendszertani csoportokba való sorolása: Férgek, puhatestűek, 

ízeltlábúak, gerincesek (kétéltűek, hüllők, halak, madarak, emlősök). 

 Természetvédelem 
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BIOLÓGIA, EGÉSZSÉGTAN 

EGÉSZSÉGTANI ISMERETEK 

Cél 

 Az egészséges életmódhoz szükséges szokások kialakítása. 

 A napi egészségügyi problémák megoldásához szükséges képességek kialakítása. 

 Az elsősegélynyújtás elemi ismereteinek elsajátítása. 

 Az emberi másság elfogadása. 

Követelmény 

 Tudja és tartsa be az egészséges életmódhoz szükséges alapvető szokásokat, szabályokat. 

 Ismerje fel, hogy a saját és a családja testi - lelki egészsége cselekedetei függvénye. 

 Tudja, hogy betegség esetén hova forduljon segítségért, fogadja el, és tartsa be az orvos utasításait.  

Tartalom 

 Az egészség megóvásának alapfeltétele, az egészséges környezet és étrend. 

 A legjellemzőbb időszaki megbetegedések - nátha, influenza. A legjellemzőbb gyermekkori fertőző 

betegségek. 

 A fertőző betegségek terjedésének megelőzése. Az egészséges környezet.  

 Védekezés a fertőző betegségek ellen. A védőoltások szerepe a betegségek terjedésének 

megelőzésében. 

 Gyakorlati teendők járványok esetén. 

 Az elsősegélynyújtás és betegápolás elemi ismeretei. 

 Földünk népessége, az emberek sokfélesége. 

 Földünk jellemző embertípusai. 

 A másság elfogadása. 

FIZIKA 

éves óraszám 37 

Cél 

 A korszerű fizikai szemléletre nevelés. 

 A mindennapi élet és a technikai fejlődés által felvetett egyszerűbb, fizikával kapcsolatos kérdések 

megválaszolása. 

 Az élettelen természet törvényszerűségeinek megismerése.  

 Fizikai ismeretek bővítése. 

 Absztrakt gondolkodás fejlesztése. 

Követelmény 



Cecei Általános Iskola  Pedagógiai Program IV. rész 

 

 Legyen képes egyszerű mechanikai és hőtani jelenségeket megfigyelni a gyakorlatban és a 

kísérletekben. 

 Legyen járatos a mérések végzésében és tudjon egyszerű kísérleteket önállóan végezni. 

 Ismerje a fizikai vizsgálatokhoz szükséges eszközöket, használja azokat balesetmentesen. 

 Tudjon felsorolni a természeti környezetünkkel foglalkozó tudományágak közül néhányat. 

 Ismerje fel a legegyszerűbb kölcsönhatásokat, tudjon ezekre példát mondani a gyakorlati életből. 

Lássa be, hogy ezek egyaránt lehetnek hasznosak, és károsak is.  

 Tudja bemutatni a szabadesést, értse meg a gravitáció hatását. 

 Tudja mi a különbség az egyenes vonalú egyenletes - és a változó mozgás között. 

 Tudja, hogy nem a mozgás fenntartásához, hanem a mozgásállatot megváltoztatásához kell erő. 

 Ismerje fel az anyagok halmazállapotát, tudja azokat jellemezni. 

 Ismerje fel a halmazállapot - változásokat a mindennapok gyakorlatában. 

 Ismerje fel a hőmérséklet kiegyenlítődés elvét és az energia-megmaradás törvényét. 

 Tudjon gyakorlati példákat mondani a hőmérséklet mérésére. 

 Példák segítségével tudja értelmezni, hogy mi a különbség a testek súlya és tömege között. 

 Ismerje fel, hogy bármilyen változás – fizikai, kémiai, biológiai, földrajzi, - csak kölcsönhatás közben 

következhet be. Tudja kiválasztani azokat a cikkeket, könyveket, rádió- televízió-műsorokat, amelyek 

segíthetik a fizikai jelenségek jobb megértését. 

Tartalom 

 A testek mozgása, mozgásállapot-változások 

 Hőtani alapjelenségek 

FIZIKA 

A TESTEK MOZGÁSA, MOZGÁSÁLLAPOT-VÁLTOZÁSOK 

Cél 

 Érdeklődés felkeltése a fizikai jelenségek, folyamatok iránt. 

 Ismeretek szerzése a testek mozgásának sokféleségéről. 

 Problémamegoldó képesség fejlesztése. 

Követelmény 

 Legyen képes egyszerű mechanikai jelenségeket megfigyelni a gyakorlatban és kísérletekben. 

 Aktívan vegyen részt kísérletek végzésében, ismerje a kísérletezéshez szükséges eszközöket, tartsa 

be a kísérletezés szabályait. 

 Tudja, hogy nem a mozgás fenntartásához, hanem a mozgásállapot megváltoztatásához kell erő. 

 Tudjon példát mondani arra, hogy mivel foglalkozik a fizika. 

Tartalom 
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 A természeti környezettel foglalkozó tudományok. A fizika, mint tudomány 

 Fizikai kölcsönhatások, a kölcsönhatások elsődleges felismerése. A kölcsönhatásokkal kapcsolatos 

fizikai jelenségek, összefüggések felismerése, meghatározása a természetben. 

 Gravitáció, szabadesés törvénye.  

 Testek mozgása – mozgásállapot jellemzése. 

 A hely és mozgás viszonylagossága. A nyugalom. 

 Az egyenes vonalú egyenletes mozgás. Az egyenes vonalú, egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és 

jellemzése. 

 A körmozgás és rezgőmozgás megfigyelése, periodikus mozgások. A változó mozgás kísérleti 

vizsgálata és jellemzése. 

 A kölcsönhatás mozgásállapot - változtató hatása. 

 Út, idő, sebesség, átlagsebesség, gyorsulás. 

 A dinamika alapjai. A testek tehetetlensége és tömege. 

 Az erő mozgásállapot-változtató hatása. Erő- ellenerő - példák a mindennapi életből. 

FIZIKA 

HŐTANI ALAPJELENSÉGEK 

Cél 

 A korszerű fizikai szemléletmódra nevelés. 

 Az anyagok tulajdonságainak, hő hatására bekövetkező változásainak megismerése. 

 Problémafelvetés, problémamegoldó képesség fejlesztése. 

Követelmény 

 Legyen képes egyszerű hőtani jelenségeket megfigyelni a gyakorlatban és kísérletekben 

 Ismerje fel a halmazállapot-változásokat a mindennapok gyakorlatában. 

 Tudjon példákat mondani a hőmérséklet mérésére. 

 Ismerje a hőmérséklet-kiegyenlítődés elvét és az energia-megmaradás törvényét. Ismerje a fizikai 

vizsgálatokhoz szükséges eszközöket, használja azokat balesetmentesen. 

 Tudja elhelyezni a kémiát mint tudományt a természettudományok között. 

 Tanári segítséggel tudja csoportosítani a kémiai és fizikai változásokat. Ismerje fel a vizsgált anyagok 

leglényegesebb fizikai és kémiai tulajdonságait. 

 Lássa be a kémiai ismeretek fontosságát a mindennapi életben. 

 Ismerje a tanult kémiai fogalmakat, összefüggéseket. 

Tartalom  

 A kémia, mint tudomány. 

 A hőmérséklet mérése. A hőtágulás jelensége a mindennapi életben. 
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 A termikus kölcsönhatás, a hőmennyiség. 

 A termikus energia felhasználása a mindennapokban, a munkavégzésben 

 Halmazállapot-változások megfigyelése hétköznapi példákon, és egyszerű kísérletekben. Olvadás, 

olvadáspont. Fagyás, fagyáspont. Párolgás, lecsapódás. 

 Az égés, égéshő. Tűzoltás. Teendők tűz észlelésekor. 

 Fizikai és kémiai változások közötti különbség. 

 Az energia fogalma. Az energia fajtái, felhasználásuk. 

 Az energia-megmaradás érzékeltetése egyszerű, hétköznapi példákon. Az energia-megmaradás 

törvénye.  

KÉMIA 

Óraszám    évi 37    

Cél 

 Az érdeklődés felkeltése - a temészettudományokon belül - a kémia iránt. 

 Olyan alapismeretek nyújtása, amelyek lehetővé teszik a környezetünkben megjelenő vegyszerek, 

kémiai folyamatok felismerését  

 Felelősségtudat kialakítása a környezet állapotáért. 

 A környezettudatos magatartás kialakítása. 

 A kémiai kísérletekhez szükséges eszközök, anyagok, módszerek megismerése. A balesetmentes 

kísérletezés szabályainak elmélyítése, betartása. 

 Összefüggések felismerése, tapasztalatok megfogalmazása szóban, lejegyzése írásban. 

 Azon készségek, képességek fejlesztése, melyek a napi problémák megoldásához hozzásegítik. 

Követelmény 

 Lássa be a kémiai ismeretek fontosságát a mindennapi életben és a tudományos fejlődésben 

 Tudja megadott szempontok szerint, segítséggel csoportosítani a változásokat. 

 Ismerje fel a vizsgált anyagok leglényegesebb fizikai és kémiai tulajdonságait. Fedezze fel a kémiai. 

és fizikai változások közötti különbségeket. 

 Tudja, hogy az oxigén és a víz elengedhetetlen feltétele az életnek. 

 Ismerje az égés feltételeit, a tűz hasznát és pusztítását 

 Ismerje a tűzoltás néhány alapszabályát, tudja a tűzoltók riasztásához szükséges tennivalókat. 

 Legyen képes tájékozódni, ismereteket szerezni a sajtóból, médián keresztül. Ismereteit tudja 

értelmezni, átadni. 

Tartalom 

 Kémiai alapismeretek 

 Az anyagok tulajdonságai és változásai 
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KÉMIA 

KÉMIAI ALAPISMERETEK 

Cél 

 A kémia, mint tudomány megismerése. 

 Híres magyar kémikusok és munkásságuk megismerése. 

 A kémiai kísérleti eszközök megismerése, balesetmentes használatuk. 

 Környezettudatos magatartás kialakítása. 

 A környezetvédelmi munka megbecsülése, önkéntes, aktív részvétel környezetvédelmi 

tevékenységben. 

Követelmény 

 Tudja a kémiát, mint tudományt a természettudományok körében elhelyezni. 

 Tudjon példát mondani arra, hogy mivel foglalkozik a kémia tudománya. 

 Ismerjen néhány híres magyar tudóst, munkásságukat. 

 Ismerje fel és lássa be a környezetvédelmi tevékenységek fontosságát, tevékenyen vegyen részt 

környezetvédelmi munkákban. 

Tartalom 

 A kémia mint tudomány, a természettudományok része. 

 Néhány híres magyar kémikus nevének, munkássága lényegének megismerése. 

 A kísérletezés szerepe a kémiai megfigyelésekben. 

 Kísérleti eszközök, azok balesetmentes használatának megismerése. 

 A Föld természeti állapota a levegő és víz szennyeződései következtében. 

 A kémiai kutatások, eredmények a környezetszennyezés, és a környezetvédelemmel kapcsolatban. 

KÉMIA 

AZ ANYAGOK TULAJDONSÁGAI ÉS VÁLTOZÁSAI 

Cél 

 Megfigyelések, tapasztalatok önálló feldolgozásához szükséges készségek, képességek fejlesztése. 

 Szókincsbővítés, fogalmak helyes használatának elsajátítása. 

Követelmény 

 Ismerje fel a vizsgált anyagok leglényegesebb fizikai és kémiai tulajdonságát. 

 Tudja segítséggel csoportosítani a vizsgált anyagokat megadott szempontok szerint. 

 Használja balesetmentesen, felnőtt irányítása mellett az egyszerű kísérleti eszközöket, anyagokat. 

 Tudja, hogy az oxigén és a víz elengedhetetlen feltétele az életnek. 

Tartalom 
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 Az anyagok kémiai és fizikai tulajdonságainak megfigyelése. Az anyagok csoportosítása megadott 

szempontok szerint. (halmazállapot, szerves- szervetlen, egyszerű- összetett anyagok, felhasználásuk 

szerint ) 

 Az anyagok tulajdonságai és köznapi felhasználásuk közötti összefüggések. 

 A fizikai és kémiai változások jellemzői A kísérletezés szerepe a kémiai megfigyelésekben. Kísérleti 

eszközök megismerése. 

 Az oxigén, hidrogén, a vas és az alumínium megfigyelése. 

 Oldhatóság, oldatok, oldószerek. A víz, mint a legfontosabb oldószer. Oldatkészítések étkezési 

anyagokból. 

 Oldatkészítés kémiai anyagokból. Az emberi életre veszélyes oldószerek, oldatok. 

 Anyagok tulajdonságainak vizsgálata. Hígításuk, gyakorlati alkalmazásuk. Használati útmutatók. 

 A levegő - az oxigén, és nitrogén keveréke. 

 A levegő leggyakoribb szennyező anyagai.  A szén-dioxid és a szén-monoxid hatása az élő 

szervezetre. 

 Az égés. Az égés feltételei. A gyors és lassú égés. 

 Az oxidáció. Fémek oxidációja a gyakorlati életben. 

 Kémiai anyagok hatása a környezetre. Szelektív hulladékgyűjtés, környezetbarát csomagolóanyagok. 

6.3.2. TERMÉSZETI ISMERETEK (8. ÉVFOLYAM) 

Óraszám     heti  3       évi   111    

Cél 

 Biológiai, fizikai, kémiai alapismeretek bővítése. 

 Az élő és élettelen természet szoros kapcsolatának, az élőlények állandóságának és 

változékonyságának megismerése. 

 Problémafelvetés és hipotézis megfogalmazására késztetés. 

 A tapasztalatok felhasználásához szükséges készségek, képességek fejlesztése. 

 Egységes természettudományos szemlélet kialakítása. Tudományosan megalapozott, korszerű 

ismeretek nyújtása. 

 A mindennapi élet és a technikai fejlődés által felvetett egyszerűbb, biológiával, fizikával és kémiával 

kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

 Kommunikációs készség fejlesztése. 

 Önálló ismeretszerzéshez szükséges jártasságok fejlesztése. 

 Önálló életvezetés, a társadalomba való beilleszkedés segítése. 

 Egészséges életmódra nevelés 
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 Segítségnyújtás abban, hogy a természettudományok gyakorlati eredményei ne fenyegetettséget 

jelentsenek számukra, hanem lehetőséget a komfortosabb élet megteremtésére. 

 Környezettudatos magatartás kialakítása. 

Követelmény 

 Legyen képes a fizikai, kémiai, biológiai jelenségek, folyamatok, változások, kölcsönhatások tudatos 

megfigyeléséhez, tanári segítséggel egyszerű elemzéséhez, értelmezéséhez. 

 Tudjon önállóan használni lexikonokat, albumokat, segítséggel elemi szinten értelmezzen ábrákat, 

grafikonokat. 

 Értse és használja a tanult fizikai, biológiai kémiai szakkifejezéseket. 

 Ismerjen fel a gyakorlatban néhány egyszerű gépet, tudja, hogy ezek a mindennapi munkavégzésben 

nélkülözhetetlenek. 

 Legyenek elemi szintű ismeretei az anyag szerkezetéről, az atomenergia felhasználásáról. 

 Ismerje a természetben előforduló legfontosabb anyagok érzékelhető és mérhető tulajdonságait, 

fokozódó önállósággal fogalmazza meg azok jellemző tulajdonságait. 

 Ismerje a tanult elemek és vegyületek nevét, tudjon példát mondani felhasználásukról, jelentőségükről 

az ember életében. 

 Lássa be, hogy az egészség érték, legyen képes egészségének, egészséges környezetének 

megőrzésére.  

 Ismerje az ember testfelépítését, tudja felsorolni szervrendszereit, ismerje funkciójukat, működésük 

lényegét. 

 Ismerje az emberi szervezetet veszélyeztető anyagok szervezetre gyakorolt hatását. 

 Legyenek ismeretei a természetgyógyászatról. Utasítsa el a kuruzslás minden formáját. 

Tartalom  

 Biológia, egészségtan; évi 37 

 Fizika; évi 37  

 Kémia; évi 37 

Értékelés 

Fő értékelési szempont a képességekhez viszonyított fejlődés mértéke. Erről a tanuló szóbeli 

megnyilvánulásai alapján, illetve diagnosztikus mérésekkel, valamint feladathelyzetben történő 

megfigyeléssel győződhetünk meg. Az értékelés szempontjai: a gondolkodás fejlettségi szintje, az önállóan 

szerzett ismeretek reprodukálása, egyszerű kölcsönhatások, ok-okozati összefüggések felismerése, szóbeli és 

írásbeli kifejezésformák minősége, ismeretanyag elsajátításának mélysége, a munkához való viszony, 

kapcsolatok, egymásra épülések felismerése, dokumentációk minősége. 
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A kiváló, átlagos, gyenge kifejezések alatt megfogalmazottak az értékelés iránymutatói. Nem azonosak a 

jeles, közepes, elégséges osztályzatokkal. 

Kiváló: Egyszerűbb biológiai, kémiai, fizikai kölcsönhatásokat felismer, képes önállóan következtetéseket 

levonni. Megfigyeléseit, kísérleteit rögzíti, azokról szóban és/vagy írásban beszámol. Érti és pontosan 

használja a tanult fogalmakat. Lényeges és lényegtelen elemeket elkülönít. Ismeri a természetben előforduló 

anyagok érzékelhető és mérhető tulajdonságait, mérései pontosak. Összehasonlítást, rendszerezést önállóan 

végez. Oksági viszonyokat felismer, megmagyaráz. A megszerzett tapasztalatokat, tudáselemeket alkalmazni 

tudja a mindennapi problémák megoldásában. Értelmi szintjének megfelelő különböző 

információhordozókból képes önálló ismeretszerzésre. Az emberi élethez nélkülözhetetlen környezeti 

tényezőket felsorolja. Ismeri teste felépítését, - a tanult mélységig - szervrendszereinek funkcióit, 

működésüket, leggyakoribb betegségeit. Tudatosan alkalmazza az egészségét megőrző alapvető szabályokat. 

Igénye a személyes higiénia, ismeri és elutasítja a szervezetére káros hatású élvezeti cikkek használatát. 

Könnyen motiválható, érdeklődő, segítőkész. Ismeri a környezetszennyezés negatív hatásait. Lehetőségeihez 

mérten igyekszik részt venni környezetvédelmi munkában. 

Átlagos: Rávezetéssel egyszerűbb biológiai, kémiai, fizikai összefüggéseket felismer. Ismeri a tanult 

fogalmakat, használatukban bizonytalan. Lényeges és lényegtelen elemeket nehezen különít el. Tudásáról 

összefüggően nem, de kérdések alapján számot ad. Mérhető tulajdonságokat felismer, mérési eredményei 

pontatlanok. A megszerzett tapasztalatok, tudáselemek egy részét tudja alkalmazni a mindennapi életben. 

Összehasonlítást, rendszerezést, kizárást segítséggel végez. Kijelölt lexikonokban eligazodik. Ismeri teste 

felépítését, felsorolja szervrendszerei legfontosabb funkcióit, az élvezeti cikkek szervezetére gyakorolt káros 

hatásait. 

Gyenge: Egyszerűbb biológiai, kémiai, fizikai kölcsönhatásokat, ok-okozati összefüggéseket segítséggel is 

nehezen ismer fel. Önálló ismeretszerzésnél csak közvetlen személyes tapasztalataira támaszkodik. A tanult 

fogalmak közül keveset ismer, nehezen alkalmaz. Lényeges és lényegtelen elemeket nem különít el. Nehezen 

motiválható, gyakran érdektelen az adott tárggyal kapcsolatban. Testrészeit, fontos szerveit felsorolja. 

A következő évfolyamba lépés feltételei: 

 Tanult kölcsönhatások, törvényszerűségek elemi ismerete.  

 Egyszerű ok-okozati összefüggések felismerése.  

 Alapvető biológiai, fizikai, kémiai fogalmak ismerete, használata.  

 A továbbhaladáshoz szükséges megfelelő szókincs, készségek és képességek megléte. 

Fejlesztendő, készségek, képességek attitűdök 

 Biológiai, fizikai, kémiai jelenségek megfigyelése. A tapasztalatok megfogalmazása. 

 Alapfokú kísérletező készség. Több szempontú vizsgálódás képessége. 
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 Önálló feladatvégzés képessége összehasonlítási, csoportosítási feladatokban.  

 Hipotézis felállítása. Képesség a bizonyítások rendszerének betartására. 

 A lényeg kiemelésének képessége. Lényeges és lényegtelen tényezők megkülönböztetésének 

képessége. 

 Az egyszerű szakkifejezések használatának képessége. 

 Megfigyelés, elemzés, a tapasztalatok lejegyzésének, becslések, mérések képessége. 

 Problémamegoldó készség fejlesztése. 

 Kommunikációs készség, verbális kifejezőkészség fejlesztése. 

 A gondolkodási funkciók fejlesztése. 

 Az ismeretek önálló bővítésének képessége. Szakkönyvek, lexikonok, népszerű ismeretterjesztő 

kiadványok, rádió és tv-műsorok, az internet használatának képessége. 

 Kritikai viszonyulás az áltudományos információkhoz. 

BIOLÓGIA, EGÉSZSÉGTAN 

Óraszám             évi   37  

Cél 

 Biológiai ismeretek bővítése. 

 A tanulók értelmi (fejlettségi) szintjének megfelelően oksági kapcsolatok, folyamatok, összefüggések 

felismerése, megértése. 

 Szókincsfejlesztés, a tanult szakkifejezések pontos, helyes használata. 

 Megfigyelő- és analizáló szintetizáló képesség fejlesztése. 

 Az ember életműködéséhez szükséges környezeti tényezők megismerése. 

 Egészségügyi ismeretek nyújtása. 

 Élvezeti és kábítószerek szervezetre gyakorolt káros hatásainak tudatosítása. 

Követelmény 

 Ismerje az emberi sejtek, szövetek működését, funkcióit. 

 Tudja felsorolni az ember szervrendszereit. 

 Legyen tájékozott a szervrendszerek működéséről, leggyakoribb betegségeiről. 

 Tudatosan alkalmazza az egészségét megőrző alapvető szabályokat, legyen igénye az egészséges 

életmódra, a személyes higiénére. 

 Tudja, miről ismerheti meg, ismerheti fel saját magán és a környezetében élőkön a betegséget. 

 Utasítsa el az élvezeti és kábítószerek használatát. 

 Legyen elemi ismerete a korai szexualitás veszélyeiről, a családtervezésről, utódvállalásról. Ismerje 

a fogamzásgátlás néhány lehetőségét 
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 Legyenek ismeretei a természetgyógyászatról. Utasítsa el a kuruzslás minden formáját. 

Tartalom 

 Az emberi test működése 

 Egészséges életvezetés, egészségmegőrzés 

BIOLÓGIA, EGÉSZSÉGTAN 

AZ EMBERI TEST ÉS MŰKÖDÉSE 

Cél 

 Biológiai ismeretek bővítése az emberi szervezet és annak működéséről. 

 A szervezet egészséges és beteg működésének megkülönböztetése, 

 Az egészségkárosító szokások megismerése, belső igények kialakítása ezek meggyőződéses 

elutasítására. 

Követelmény 

 Ismerje saját teste felépítését, a szervrendszereket. 

 Tudja szervei, szervrendszerei elhelyezkedését, működésük lényegét és szerepét a szervezet 

harmonikus működésében. 

 Bővítse ismereteit különféle információhordozó anyagokon keresztül. 

 Legyen képes ismeretei, információi rövid, tömör közlésére szóban és írásban. 

 Önálló életre nevelés, a társadalomba való beilleszkedés segítése. 

Tartalom 

 A biológia, mint tudomány helye a természettudományok körében. 

 Híres magyar biológusok, orvosok kutató munkái.  

 Az emberek külső jegyei. A Földön élő különböző népcsoportok. Az ember és állat közötti lényegi 

különbségek. 

 Az emberi test felépítése, szervrendszerek funkciói, működésük. 

 A bőr szerkezete és működése. A bőr ápolása és elváltozásainak, betegségeinek megelőzése. A túlzott 

napozás veszélyei 

 A mozgás szervrendszerének aktív és passzív részei, azok felépítése és működése. A szervrendszer 

sérüléseinek, betegségeinek megelőzése. A mozgásszegény életmód következményei. 

 A táplálkozás szervrendszerének részei és azok működése. A szervrendszer betegségeinek 

megelőzése. A fogápolás és az egészséges táplálkozás fontossága. 

 A légzés szervrendszerének részei és azok működése. A szervrendszer edzése és betegségeinek 

megelőzése. A dohányzás káros hatásai. 
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 A keringési szervrendszer részei és azok működése. A szervrendszer betegségeinek megelőzése.  

 A vér összetétele, anyagszállítása és az alkotórészek funkciója. 

 A kiválasztó szervrendszer részei és azok működése.  

 A kiválasztó működés jelentősége a szervezet fenntartásában. A szerv betegségeinek megelőzése. 

 Az érzékszervek funkciói. Az egyes szervek leggyakoribb betegségei. A betegségek megelőzése.  

 Az idegrendszer tagolódása, működésének főbb jellemzői. 

 A férfi és női szaporító szervrendszer részei és azok működése. A szervek higiénéje, 

megbetegedéseinek megelőzése. 

 Az ember nemi élete. A terhesség és a szülés. Fogamzásgátlás. 

 A korai szexualitás ártalmai. Családtervezés, utódvállalás. 

BIOLÓGIA, EGÉSZSÉGTAN 

EGÉSZSÉGES ÉLETVEZETÉS, EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS 

Cél 

 Az egészséges életmód kialakítása, és megtartásához szükséges szokások elsajátítása. 

 Korszerű ismeretek nyújtása az egészség megóvásáról. 

 Probléma - felismerési és problémamegoldó képesség fejlesztése. 

Követelmény 

 Legyen képes megkülönböztetni a szervezet egészséges és beteg működését. 

 Legyenek ismeretei a természetgyógyászatról. Utasítsa el a kuruzslás minden formáját. 

 Lássa be, hogy az egészség érték, legyen képes egészségének, egészséges környezetének 

megőrzésére.  

Tartalom 

 A serdülés folyamata és megnyilvánulásai. Személyi higiénia a kamaszkorban. 

 A serdülő szervezet egészséges működését befolyásoló tényezők. 

 Leggyakoribb serdülőkori betegségek, a betegségek megelőzési módjai. 

 Élvezeti cikkek, kábítószerek, környezeti ártalmak hatása az emberi szervezetre, a szervrendszerek 

működésére. Szokások kialakulása, védekezés, gyógyítás. 

 A betegség tünetei általában. Beteg és egészséges szervezet összehasonlítása. 

 Mikor kell orvoshoz fordulni? Teendők, míg az orvos megérkezik. 

 A gyógyszerek, a gyógynövények szerepe a gyógyításban. A természetgyógyászat, népi 

gyógymódok. A kuruzslás. 

 Mentálhigiénés ismeretek. 
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 Védőnői hálózat, orvosi ellátás, egészségügyi szervezetek. 

 Tolerancia, a másság elfogadása sérült, beteg társainkkal szemben. A humanitás. 

FIZIKA 

Óraszám            évi   37  

Cél  

 A korszerű fizikai szemléletmódra nevelés. 

 Fizikai ismeretek bővítése. 

 Fokozódó önállóság az ismeretszerzésben. 

 A mindennapi élet és a technikai fejlődés által felvetett egyszerűbb, fizikával kapcsolatos kérdések 

megválaszolása. 

 Fizikai ismeretek a mindennapok gyakorlatába való átültetése. 

Követelmény 

 Ismerjen fel a gyakorlatban néhány egyszerű gépet. 

 Legyen tájékozott arról, hogy az egyszerű gépek a mindennapi munkavégzésben nélkülözhetetlenek. 

 Tudja, hogy az összetett gépek alapjául is az egyszerű gépek szolgálnak. 

 Tudjon példát mondani a nyomás fizikai törvénye alapján készült berendezésre. 

 Tudja, hogy a vízvezetékrendszerek létrehozása a fizika törvényein alapul. 

 Ismerje a közlekedőedény fogalmát. 

 Tudja indokolni fizikai ismeretei segítségével a testek úszását, lebegését, elmerülését. 

Tartalom 

 A mechanikai munka. Egyszerű gépek. 

 A nyomás 

FIZIKA 

A MECHANIKAI MUNKA. AZ EGYSZERŰ GÉPEK 

Cél 

 Az egyszerű gépek fajtáinak, működésük törvényszerűségeinek megismerése. 

 Az egyszerű gépek balesetmentes alkalmazása a gyakorlatban. 

 Fizikai kísérleti eszközök megismerése, balesetvédelmi szabályok betartása. 

Követelmény 

 Ismerjen fel a gyakorlatban néhány egyszerű gépet. 

 Legyen tájékozott az egyszerű gépek jelentőségéről a munkavégzésben. 
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 Tudja, hogy az összetett gépek alapjául is az egyszerű gépek szolgálnak. 

 Elméleti ismereteit próbálja meg a gyakorlatban is hasznosítani. 

Tartalom 

 A mechanikai munka. A munka értelmezése. 

 A munka, az erő, és az út összefüggése. Egyszerű számításos feladatok. 

 Az egyszerű gépek - emelő, lejtő, hengerkerék, csiga.  

 Egykarú, kétkarú emelő. 

 Álló, mozgócsiga, csigasor. 

 Egyszerű gépek a gyakorlatban. 

 Modellek készítése. 

FIZIKA 

A NYOMÁS 

Cél 

 A tartós, tudatos figyelem erősítése. 

 Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése. 

 A tanult fizikai jelenségek, összefüggések felismerése, értelmezése a mindennapokban. 

Követelmény 

 Tudjon példát mondani a nyomás fizikai törvénye alapján készült berendezésekre. 

 Ismerje a közlekedőedény fogalmát. 

 Tudjon megfigyeléseiről tapasztalatairól  szóban vagy írásban számot adni. 

 Tudja, hogy a vízvezetékrendszerek létrehozása a fizika törvényein alapul. 

 Tudja indokolni fizikai ismeretei segítségével a testek úszását, lebegését, elmerülését. 

 Tudjon a gyakorlati életből példát mondani a tanult ismeretekhez. 

 Aktívan vegyen részt a tanár által vezetett kísérletekben, tartsa be a kísérletezés szabályait. 

Tartalom 

 A nyomás értelmezése egyszerű kísérletek alapján. Nyomóerő, nyomott felület. 

 A szilárd testek által kifejtett nyomás. 

 Nyomás a folyadékokban, gázokban. Gyakorlati példák keresése: járművek fékberendezései, 

hidraulikus sajtó. 

 A közlekedőedények megfigyelése egyszerű kísérletek során. Gyakorlati vonatkozások: kutak, vizek 

szennyeződése belvizek esetén. 

 Archimédesz törvényének érvényesülése a gyakorlatban. 
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 A felhajtóerő, az úszás, lebegés elmerülés feltételeinek megfigyelése kísérletekben. 

 A felületi feszültség megfigyelése a mindennapok gyakorlatában. 

KÉMIA 

Óraszám            évi 37  

Cél 

 Kémiai ismeretek bővítése 

 Megfigyelő- és analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése. 

 Alapvető fogalmak, műveltségelemek elsajátítása. 

 Az anyag szerkezetére vonatkozó ismeretek bővítése. 

 Környezettudatos magatartás kialakítása.  

Követelmény 

 Fogalmazza meg - fokozódó önállósággal - a vizsgált anyagok jellemző tulajdonságait. 

 Ismerje a tanult elemek és vegyületek nevét, tudjon példát mondani felhasználásukról, jelentőségükről 

az ember életében. 

 Ismerje fel a szervezetére káros hatású kémiai anyagokat, a veszélyes mérgeket, tudja kezelésük 

szabályait. 

 Legyen tisztában a környezetét károsító anyagok hatásaival, vegyen részt környezetvédelmi 

munkákban. 

 Tudja, hogy a vásárolt termékek használata előtt mindig el kell olvasnia a használati utasításokat és 

azokat maradéktalanul be kell tartania.  

 Legyen tapasztalata a sav és a lúg élettani és gyakorlati hatásairól. 

 Tudja a háztartási tisztítószerek alkalmazásának módját, az élő természetre gyakorolt hatását. 

 Tudjon fegyelmezetten balesetmentesen tanári segítséggel egyszerű kémiai kísérleteket végezni. 

 Ismerjen fel a kémia tudományával kapcsolatos híreket, információkat. 

Tartalom 

 Kémiai alapismeretek 

 Fémes elemek és vegyületeik 

 A nemfémes elemek és vegyületeik 

KÉMIA 

KÉMIAI ALAPISMERETEK 

Cél 

 A kísérleti eszközök egyre bővülő körének megismerése. 

 A kísérletezés szabályainak tudatosítása. 
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 A periódusos rendszer áttekintése. 

Követelmény 

 Aktívan vegyen részt a tanár által irányított kísérletekben. 

 Tartsa és másokkal is tartassa be a kísérletezés szabályait. 

 Tudja, hogy az elvégzett kísérleteket a veszélyes kémiai anyagokkal más - iskolán kívüli - 

körülmények között nem végezheti el. 

 Legyen elképzelése a periódusos rendszer jelentőségéről a kémiai kutatások területén. 

Tartalom  

 A kémia és más természettudományok kapcsolata 

 Az év folyamán használandó kísérleti eszközök megismerése. A kísérleti eszközök, a kísérletekhez 

szükséges kémiai anyagok tárolása. 

 Az emberi szervezetre veszélyes anyagok figyelemfelkeltő jelzésekkel való ellátása. 

 A kísérletezés szabályai, balesetvédelmi előírások betartása. 

 A periódusos rendszer szerepe az elemek közötti tájékozódásban. 



Cecei Általános Iskola  Pedagógiai Program IV. rész 

 

KÉMIA 

Éves óraszám 37 

FÉMES ELEMEK ÉS VEGYÜLETEIK 

Cél 

 Az anyagok érzékelhető, mérhető kémiai tulajdonságainak felismerése. 

 Oksági viszonyok felismerése, következtetések levonása. 

 Veszélyforrások felismerése a gyakorlati életben is használatos kémiai anyagok között. 

Követelmény 

 Fogalmazza meg tanári segítséggel, majd fokozódó önállósággal a vizsgált anyagok jellemző 

tulajdonságait 

 Tudjon példát mondani a tanult elemek, vegyületek gyakorlati alkalmazására, felhasználására. 

 Tudja, hogy a lúg veszélyes méreg, ismerje kezelésének szabályait. 

Tartalom 

 A fémes elemek jellemzői: jól vezetik a hőt és az elektromos áramot. 

 Nátrium vizsgálata, jellemzőik, felhasználásuk. 

 Alumínium, vas, ólom, réz, higany, arany, ezüst vizsgálata. Jellemzőik, felhasználásuk az iparban. 

 Lúgos kémhatás kimutatása kísérletek során. A lúgok hatására bekövetkező változások megfigyelése. 

 A lúgok felhasználása a háztartásban. Veszélyes anyagok tárolásának szabályai. 

 Mosó-és tisztítószerek használati utasításainak és összetételi ismertetőinek közös értelmezése. 

 A lúgok környezetszennyező, környezetkárosító hatása a természetben. Környezetvédelmi teendők. . 
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KÉMIA 

A NEMFÉMES ELEMEK ÉS VEGYÜLETEIK 

Cél 

 A tapasztalatok gyűjtéséhez, megfogalmazásához, következtetések levonásához szükséges készségek, 

képességek fejlesztése. 

 Problémamegoldó, logikus gondolkodás fejlesztése. 

 Kémiai ismeretek bővítése. Egyszerű kémiai reakciók megismerése. 

 Az anyagok érzékelhető, mérhető kémiai tulajdonságainak  felismerése, megfigyelése egyszerű 

kísérletek útján. 

 A környezetszennyezés felismerése, környezettudatos magatartás kialakítása. Az ember 

felelősségének tudatosítása a környezete, embertársai iránt.  

 Önálló ismeretszerzés igényének fejlesztése, 

Követelmény 

 Ismerje a tanult elemek és vegyületek nevét. 

 Tudjon példát mondani felhasználásukról, jelentőségükről az ember életében. 

 Ismerje azokat a veszélyeket, amelyeket a tanult kémiai anyagok jelenthetnek, tartsa be kezelésük, 

tárolásuk szabályait. 

 Tudja, hogy a vásárolt termékek használata előtt mindig el kell olvasnia a használati utasításokat és 

azokat maradéktalanul be kell tartani. 

 Ismerje és tartsa be a kémiai anyagok, az ezekből készült háztartási vegyszerek környezetvédelmi 

előírásait, használatukkal ne okozzon kárt. 

 Megszerzett ismereteit alkalmazza a gyakorlati életben. 

 Legyen képes tájékozódni a napi sajtóban, ismereteket szerezni a médián keresztül, tudja azokat 

átadni, értelmezni. 

Tartalom 

 A kalcium vizsgálata, jellemzői. 

 A klór mérgező és fertőtlenítő hatása. A klór felhasználása a gyakorlati életben. 

 A savas kémhatás megfigyelése tanári kísérletek során. A savas esők pusztító hatása a természetben. 

 A sósav hatásai, előfordulása a tisztítószerekben. Roncsoló hatása az élő szervezetre. 

 Az el nem használt vegyszerek elhelyezésének szabályai a környezetvédelmi szempontok 

figyelembevételével. 

 Az oxigén szerepe az élőlények életében, a gyógyászatban. Az ózon jelentősége a Föld légkörében. 

Környezetvédelmi erőfeszítések, teendők az ózonréteg védelmében. 

 A kén és az égése során keletkező kén-dioxid. 
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 A kénsav mint a mosószer és a műanyaggyártás fontos alapanyaga. 

 A szén megfigyelése, a grafit és a gyémánt. A grafit és a gyémánt ipari felhasználása. 

 Szénsavvegyületek - szén-dioxid, szén-monoxid. 

 A hidrogén 

 A sók előállítása, a sav és a lúg egymásra hatása. A sók előfordulása a természetben. A nitrogén mint 

a levegő alkotórésze, a fehérjék építőeleme. 

 Az anyagok tulajdonságai és élettani, illetve környezeti hatásuk közötti összefüggések. 
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7. FÖLDRAJZ 

Földrajz (7-8. évfolyam) 

 

 A műveltségi terület kiemelt habilitációs, rehabilitációs feladatai: 

 A gondolkodási funkciók fejlesztése: megfigyelés, elemzés, összehasonlítás, elvonatkoztatás, 

probléma-felismerés, ok-okozat összefüggés meglátásának képessége. 

 A rövid és a hosszú távú figyelem és emlékezet fejlesztése. 

 A rész-egész viszony a valóságban, a térképi ábrázolásban. 

 A valóság és térképösszefüggéseinek felismerése. 

 Biztos tájékozódás megteremtése a közvetlen térben. Tájékozódás biztonsága a síkban, a jelek, a 

szimbólumok világában. 

 Tájékozódási feladatok, téri viszonyok felismerése, megértése; valamely tárgy objektum tényleges és 

viszonylagos helye, helyzete. 

 Az idő észlelés fejlesztése. Időrend, periódus a természetben, a folyamatokban. 

 Kommunikációs képességek - kérdezni tudás, szakkifejezések használata. 

 Tanulási szokások megerősítése: térképek, információhordozók használata, önálló ismeretszerzés 

egyszerű szövegből, a tankönyvből, a feladatlap, munkalap használata. 

Óraszám 

7. évfolyam évi 37 heti 1 

8. évfolyam évi 37 heti 1 

Cél  

 A mindennapi élet olyan örömforrásokkal, élményekkel, tevékenységekkel gazdagodjék, hogy ezek 

a pozitív ráhatások megalapozzák a közösséghez tartozás érzését. 

 Érvényesüljön a korrekciós hatás. 

 Az élményeket adó ismeretszerzés segítse a pszichoszomatikus funkciók zavarainak enyhítését, a 

diszfunkciók másodlagos és további következményeinek megelőzését. 

 A természeti és társadalmi folyamatokban való tájékozódás segítése. 

 Változások, és azok következményeinek megismertetése. 

 Alapvető földrajzi ismeretek nyújtása, elemi földrajzi fogalmak kialakítása, kommunikációs készség 

fejlesztése. 

 Földrajzi, tér-és időbeli tájékozódás fejlesztése. 

 A szűkebb és tágabb környezet természeti és gazdasági jellemzőinek megismerése. 

 A Föld, mint egységes rendszer megismerése, a rajta élő emberek közötti kapcsolatok feltárása. 

 A speciális információhordozók ( térképek, földgömb, szemléltető eszközök ) kiválasztására, és 

használatára való képesség fejlesztése. 
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 A természet szépségeinek, értékeinek, harmóniájának megbecsülése, az ember és a természet 

kapcsolatának élményszerű átélése. 

 A természeti adottságok egymással és a társadalom jellemzőivel való összefüggéseinek bemutatása. 

 A változó gazdasági és politikai eseményekben való elemi tájékozódás segítése. 

 A tanulók ökológiai szemléletének formálása. 

Követelmény 

 Tudjon számot adni ismereteiről szóban és/vagy írásban – pontos és kifejező földrajzi szaknyelv 

használatával. 

 Legyen képes eligazodni különböző információs anyagokban. 

 Bizonyítsa tájékozottságát alapvető földrajzi fogalmak, jelenségek, folyamatok összefüggések 

megértésével és tartalmuk kifejezésével. 

 Ismerje a térkép és a valóság kapcsolatát, önállóan tudjon tájékozódni domborzati térképen, ismerje 

a legfontosabb térképjeleket. 

 Ismerje fel a kontinensek, és a tanult európai országok sajátosságait, különbségeit. 

 Alakuljon ki a hazai tájhoz, a természeti és társadalmi értékekhez való kötődés. 

 Ismerje Magyarország természeti erőforrásait, ásványait, legfontosabb mezőgazdasági terményeit, 

ipari termékeit. 

 Ismerje fel a gazdasági ágazatok egymásrautaltságát. 

 Legyen tájékozott a természet folyamataival, a környezetben lezajló változásokról, azok hatásairól. 

 Tájékozódjon környezettani és környezetvédelmi kérdésekről, az okokról, a megelőzés és védekezés 

lehetőségeiről. 

 Értse meg, hogy a természet egységes egész, melyben az ember a természeti és társadalmi lényként 

él. 

Tartalom 

 Földrajz 7. 

 Földrajz 8. 

7.1. FÖLDRAJZ (7. ÉVFOLYAM) 

Óraszám     heti  1         évi  37 

Cél 

 Az önálló ismeretszerzés alapvető módszereinek elsajátítása. 

 Földrajzi alapfogalmak, jelenségek, összefüggések megértéséhez szükséges készségek, képességek 

fejlesztése. 

 Földrajzi alapismeretek, fogalomrendszer bővítése. 
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 Alapvető oksági viszonyok felismerése földrajzi környezetben. 

 A környezet és természetismereti tanulmányok során elsajátított megismerési módszerek 

alkalmazása, bővítése. 

 A tanulók rendszerező képességének fejlesztése, valóságlátásnak segítése. 

 Ismeretek nyújtása a kontinensek legfontosabb országcsoportjairól, országairól, tipikus tájairól. 

 Európa országainak területi fekvési, adottságbeli, fejlettségi különbözőségeinek észrevétele. 

 Pozitív attitűd, kötődés Európához, a szomszédos népekhez, kultúrájukhoz. 

 A természeti adottságok egymással és a társadalom jellemzőivel való összefüggéseinek bemutatása. 

 A változó gazdasági és politikai eseményekben való elemi tájékozódás segítése. 

 A tanulók ökológiai szemléletének formálása. 

Követelmény 

 Lássa a térkép és a valóság kapcsolatát, legyen képes domborzati térkép olvasására. 

 Megfigyeléseit tudja önállóan írásban rögzíteni, egyszerű térképvázlaton ábrázolni. 

 Ismerje a sós víz és az édesvíz különbségeit. 

 Tudjon példát mondani a felszín alatti és felszín feletti vizek főbb típusaira. Legyen ismerete a légkör 

főbb alkotórészeiről. 

 Rendelkezzen elemi szintű tájékozottsággal különféle méretarányú és jelrendszerű térképek 

olvasásában. 

 Tudjon példákat mondani természetföldrajzi övezetességre, alapvető jellegzetességének bemutatására 

tanári irányítás mellett. Legyen képes egy-egy táj természeti jellemzőit bemutató kép, ábra, adatsor 

elemzésére irányítás, segítségadás mellett. Megadott szempontok szerint tudja csoportosítani a 

nagyobb tájegységek tipikus tájait, legyen képes a térképen megmutatni ezeket. 

 Tudjon egy- egy példát mondani az adott táj természeti és társadalmi környezetének alapvető 

összefüggéseire, tanári segítséggel. 

 Legyen képes felsorolni, térképen megmutatni Európa főbb részeit. 

 Szempontsor mellett legyen képes jellemezni Európa természetföldrajzi adottságait, erőforrásait.  

 Legyen elemi ismerete az Európai Unióról. 

 Ismerje Európa legfontosabb országait. Mondjon példát a közös és az eltérő földrajzi vonásokra. 

 Használja pontosan a témához kapcsolódó földrajzi, topográfiai fogalmakat, legyen képes 

megmutatni ezeket térképen is. 

 Legyen igénye különféle térképes, földrajzi információszerzésre, a gyűjtésre. Végezze jártasság 

szinten a szemléleti térképolvasást. 

 Tudjon példát mondani az éghajlat, domborzat és mezőgazdaság összefüggéseire. 

 Tudjon példát mondani a gazdaság környezetkárosító hatásairól. 
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 Ismerje a környezetet károsító leggyakoribb szennyező - anyagokat és azok forrásait. 

Tartalom 

 Ismeretek a Földről 

 Kontinensek, tájak, országok 

 Európa 

 Európa országai 

Értékelés 

A fő értékelési szempont a képességekhez viszonyított fejlődés mértéke. Erről a tanuló szóbeli 

megnyilvánulása alapján, illetve diagnosztikus mérésekkel győződhetünk meg. Az értékelés szempontjai: 

lényegkiemelés, ok-okozati összefüggések meglátása, egyszerű megfogalmazása szóban és/vagy írásban, 

ismeretek elsajátításának foka a fogalom kialakultság foka, megfigyelések, csoportosítások pontossága, 

aktivitás, gyűjtőmunka, dokumentációk minősége. 

A kiváló, átlagos, gyenge kifejezések alatt megfogalmazottak az értékelés iránymutatói. Nem azonosak a 

jeles, közepes és elégséges osztályzatokkal. 

Kiváló: A természetben előforduló egyszerű jelenségek okait megmagyarázza. Földgömbön és világtérképen 

biztonsággal tájékozódik. Felismeri és megnevezi a kontinenseket, óceánokat. A tanult mélységig pontos 

ismeretei vannak a kontinensek földrajzi helyzetével, éghajlati, vízrajzi, felszíni jellemzőivel kapcsolatban, 

felismeri képről tipikus tájait. Megnevezi és a térképen megmutatja a kontinensek legfontosabb országait, 

fővárosukat. A tanult tananyag köréből önállóan tud példát mondani a természetföldrajzi és gazdaságföldrajzi 

összefüggésekre. Egyszerűbb megfigyeléseit tudja önállóan rögzíteni látottakból, olvasottakból a tárgyra 

vonatkozó lényeget kiemeli. Összehasonlítást, rendszerezést önállóan végez. Tudásáról szóban és/vagy 

írásban számot ad. A tantárgy ismeretanyagával szemben érdeklődő, az órákon aktív, önálló munkát szívesen 

vállal, feladatait pontosan elvégzi. Fogalomhasználata pontos. 

Közepes: A földgömbön, világtérképen kevés irányítás mellett megmutatja és megnevezi a kontinenseket, 

óceánokat. A kontinensek legjellemzőbb tájait képről felismeri, egyeztetésükben előfordul, hogy téveszt. 

Egyszerűbb természetföldrajzi összefüggéseket megfigyel, indoklásai nem minden esetben helytállóak. A 

természetben előforduló egyszerű jelenségek okait felismeri. A tanult témakörön belül alapvető oksági 

viszonyokat segítséggel felismer, megfogalmaz. Megfigyeléseit pontatlanul jegyzi le. Összehasonlítást, 

rendszerezést segítséggel végez, lényeget nehezen emel ki. Tudásáról önállóan nem, de kérdések alapján 

számot ad. Tanult földrajzi fogalmak használatában pontatlan. 

Gyenge: Földgömbön, világtérképen nehezen tájékozódik, tanult földrajzi fogalmak közül keveset ismer, 

nehezen alkalmaz. Legfontosabb térképjeleket is néha összekeveri. Oksági viszonyokat segítséggel is 

nehezebben ismer fel, következtetései pontatlanok. 
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A következő évfolyamba lépés feltétele a térképeken való megfelelő tájékozódás, a legszükségesebb 

térképjelek ismerete. Tanult földrajzi kölcsönhatások, törvényszerűségek felismerése. Továbbtanuláshoz 

szükséges megfelelő szókincs, készségek és képességek megléte. 

Feltételek 

 oktatófilmek, diapozitívok 

 applikációs képek, transzparensek, demonstrációs eszközök 

 fali térképek, földgömb, atlaszok,  

 lexikonok, ismeretterjesztő anyagok 

 fényképezőgép, fotók, vagy képeslapok saját tabló készítéséhez 
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ISMERETEK A FÖLDRŐL 

Cél 

 Földrajzi alapismeretek, fogalomrendszer bővítése. 

 Globális világkép kialakítása. 

 Ok – okozati összefüggések felismerése az élettelen természet jelenségeiben. 

 Az élő és élettelen jelenségek közötti szoros kapcsolat felismerése. 

 Térbeli analízis és térbeli tájékozódás fejlesztése. 

Követelmény 

 Legyenek ismeretei a Földről, mint égitestről, az űrkutatásról, fogalmai a világegyetemről.  

 Tudja felsorolni a Föld jellegzetességeit, fő mozgásait és annak következményeit. 

 Tudja felsorolni, - földgömbön, és világtérképen megmutatni - a nevezetes szélességi köröket, 

éghajlati öveket. 

 Ismerje a napi és évi időszámítás elveit, gyakorlatait. 

 Tudja indokolni az időjárás változásait. 

 Tudjon példát mondani a felszín feletti és felszín alatti vizekre. 

 Ismerje a légkör főbb alkotórészeit, a légszennyezés hatását a légkörre. 

 Tudja felsorolni, földgömbön és világtérképen megmutatni az óceánokat, tengereket. 

Tartalom 

 Az űrkutatás jelentősége, fejlődése. 

 A Föld alakja, fő mozgásai és azok következményei. Földünk egyedi jellegzetességei a 

Naprendszerben. 

 A napi és évi időszámítás elvei, gyakorlata. 

 Az időjárás-változás és okai. Nevezetes szélességi körök. 

 A Földet körülvevő légkör. A légkör szerepe. A légszennyezés hatásai, védekezési lehetőségek a 

légszennyezés ellen. A Föld vizei - a földfelszín feletti és a felszín alatti vizek. 

 Óceánok, tengerek A sós- és az édesvíz különbözőségei. 

 Szigetek, szigetvilágok, félszigetek. 

 Természetföldrajzi övezetesség. 
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KONTINENSEK, TÁJAK, ORSZÁGOK 

Cél 

 Földrajzi és topográfiai ismeretek bővítése. 

 A tanult és az új ismeretek szintetizálása, alkalmazása. 

Követelmény 

 Ismerje fel képről Földünk legjellegzetesebb tájait, segítséggel pár mondatban tudja jellemezni 

azokat. 

 Térképen tudja megmutatni a tanult országokat, azok fővárosait. 

Tartalom 

 Tájékozódás szemléleti térképolvasással  - földrészek 

 A földrészek nagy tájegységei. Egy-egy tipikus táj bemutatása földrajzi övezetesség szerint. 

 Afrika fekvése, határai, partvonala, felszíne, - a felszínhez kapcsolódó tipikus tájak. Afrika vízrajza. 

 Élet a szavannákon, sivatagban, a trópusi esőerdőben. Éghajlat, természetes növényzet és állatvilág. 

Afrika gazdasági élete - ásványai, ipara és közlekedése. 

 Gazdálkodás az ültetvényeken, oázisokban. Az éghajlat, a felszín a természetes növényzet és 

állatvilág, a mezőgazdaság és ipar kapcsolata. Ok-okozati összefüggések keresése a 

természetföldrajzi adottságok és  a gazdasági élet, népesség között következtetések levonása, 

megfogalmazása segítséggel. 

 Dél-Afrikai Köztársaság, Egyiptom. 

 Természetvédelmi területek Afrikában. 

 Ausztrália és Óceánia fekvése, határai, partvonala, felszíne  - a felszínhez kapcsolódó tipikus tájak - 

vízrajza. Éghajlat, természetes növényzet és állatvilág. Élet a sivatagban, tengerparton. Kikötők, 

halászat, üdülőövezetek, állattenyésztés, - és az ezekre épülő ipar. 

 Ausztrália 

 Az éghajlat, a felszín a természetes növényzet és állatvilág, a mezőgazdaság és ipar kapcsolata. Ok-

okozati összefüggések keresése a természetföldrajzi adottságok és  a gazdasági élet, népesség között. 

Következtetések levonása, megfogalmazása segítséggel. 

 Ázsiai monszuntájak. Ázsia határai, fekvése, nagysága, lakói. Ázsia változatos természetföldrajza. 

Élet, gazdálkodás a monszunvidéken, a magashegységekben, az alföldön. 

 Kína, India, Japán. 

 Amerika fekvése, határai, részei, lakói. Amerika felszíne, vizei. 

 Észak-Amerika éghajlata, - különböző éghajlati övek, övezetesség - természeti adottságai, 

természetes növény és állatvilága. A gazdálkodáshoz kapcsolódó tipikus tájak Észak-Amerikában - 

ipari körzetek, farmvidék, ültetvények. A kikötők világa, üdülőövezetek  
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 Az Amerikai Egyesült Államok, Kanada. 

 Dél-Amerika tájai. Síkságok, magashegységek. A trópusi éghajlat és élővilág. A magashegységek 

természetföldrajzi övezetessége. A trópusi mezőgazdaság. 

 Brazília 

 A trópusi esőerdők pusztításának, az erdőirtás következményeinek hatása a Föld ökológiai 

egyensúlyában. 

 Közép-Amerika természetföldrajzi jellemzői. A „szárazföldi híd” 

 Az Antarktisz. 

 Globális és lokális természetvédelmi feladatok, tevékenységek. 

EURÓPA 

Cél 

 Alapvető oksági viszonyok felismerése földrajzi környezetben. 

 Földrajzi és topográfiai ismeretek bővítése. 

 A természet, a társadalom, a gazdaság kölcsönös függőségének felismerése. 

 A földrajzi szimbólumrendszer megértésének elmélyítése. 

Követelmény 

 Tudja megmutatni földgömbön és világtérképen Európát, határait. 

 Tudja felsorolni Európa részeit (világtájak szerint). 

 Ismerje fel képről, és tudja megnevezni Európa legjellegzetesebb tájait, segítséggel tudja azokat 

jellemezni. 

 Tudjon példát mondani a természeti adottságok és az ipartelepítő tényezők között. 

 Tudjon példát mondani a gazdaság környezetkárosító hatásairól. 
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Tartalom 

 Európa földrajzi elhelyezkedése, nagysága, határai. 

 Európa részei világtájak szerint. 

 Európa környezeti adottságai, éghajlati övezetek. 

 Európa éghajlata, domborzata, vizei, természetes növényzete, állatvilága.  

 Az éghajlat, természetes növényzet és az állatvilág kapcsolata. 

 Éghajlat, domborzat, mezőgazdaság – ok-okozati összefüggések. 

 Ásványok, nyersanyagok, energiaforrások Európában. A domborzat és az ásványok, energiahordozók 

lelőhelyei közötti összefüggés. 

 Ipartelepítő tényezők. Természeti, területi adottságok és az ipartelepítés közötti összefüggések. 

 Tengerpartok, folyók, - közlekedés és kereskedelem kapcsolata. 

 Európa népei, népsűrűség. 

 Természeti, területi adottságok és a népsűrűség közötti összefüggések. 

 Tipikus településformák Európa különböző tájain. 

 Globális és lokális természetvédelmi feladatok, tevékenységek. 

 Társadalmi, gazdasági, területi és nemzetközi együttműködések, integrálódás. 

 Európa legfontosabb természeti kincsei, természetvédelmi területei. 

 Veszélyeztetett élőhelyek, régiók. A természetes állapot megőrzésének, esetleges visszaállításának 

lehetőségei, korlátai. 

EURÓPA ORSZÁGAI 

Cél 

 Pozitív attitűd, kötődés Európához, a szomszédos népekhez, értékeikhez. 

 Térbeli- és időbeli tájékozódás fejlesztése. 

 A kontinens országainak területi, természetföldrajzi, gazdaságföldrajzi adottságainak, 

azonosságainak és különbségeinek észrevétele. 

 Az eltérő szokások, életmódok észrevétele, a  kapcsolattartás jelentőségének felismerése Európa 

különböző népcsoportjai között. 

Követelmény 

 Tudja térképen megmutatni Európa nagyobb országait, azok fővárosait. 

 Tudja térképről - szemléleti térképolvasással - felsorolni, és megmutatni a tanult Európai országokat, 

azok fővárosait. 

 Vegye észre Európa országai közötti azonosságokat és különbségeket, segítséggel, rávezetéssel, tudja 

ezeket indokolni 
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Tartalom 

 Észak-Európa országainak közös és egyedi természetföldrajzi jellemzői. Az észak-európai népek 

élete. Norvégia, Finnország, Svédország. Fővárosai, lakosság kultúráik legjellemzőbb vonásai. 

 Nyugat-Európa országainak - Nagy-Britannia, Németország, Franciaország - közös és eltérő 

természeti, társadalmi, gazdaságföldrajzi és földrajzi vonatkozásai. Fővárosai, lakosság, kultúráik 

legjellemzőbb vonásai. 

 Dél-Európa országainak - Olaszország, Görögország általános és egyedi földrajzi vonásai. A dél-

európai mediterrán táj, üdülőövezet, a kikötők világa Fővárosai, lakossága, kultúrájuk legjellemzőbb 

vonásai. 

 Kelet-Európa jellegzetes vonásai - Országai, népei,   

7.2. FÖLDRAJZ (8. ÉVFOLYAM) 

Óraszám        évi 37   

Cél 

 A földrajzi összefüggések, folyamatok, oksági kapcsolatok megértéséhez szükséges gondolkodás 

fejlesztése. 

 A természettudományos vizsgálati módszerek alkalmazása. 

 Hazánk természeti adottságainak, értékeinek reális értékelése. Tisztelet, megbecsülés kialakítása ezen 

értékek iránt.  

 Az önálló ismeretszerzés alapvető módszereinek elsajátítása. 

 Földrajzi alapfogalmak, jelenségek, összefüggések megértéséhez szükséges készségek, képességek 

fejlesztése. 

 Földrajzi alapismeretek, fogalomrendszer bővítése. 

 Alapvető oksági viszonyok felismerése földrajzi környezetben. 

 A környezet és természetismereti tanulmányok során elsajátított megismerési módszerek 

alkalmazása, bővítése. 

 A tanulók rendszerező képességének fejlesztése, valóságlátásának segítése. 

 A szemléleti térképolvasás jártasság szintjére emelése. 

 Pozitív attitűd, kötődés Európához, a szomszédos népekhez, kultúrájukhoz.  

 A természeti adottságok egymással és a társadalom jellemzőivel való összefüggéseinek bemutatása. 

 A változó gazdasági és politikai eseményekben való elemi tájékozódás segítése. 

 A tanulók ökológiai szemléletének formálása. 

Követelmény 

 Legyen képes röviden jellemezni Közép-Európa természeti adottságait megadott szempontok szerint. 
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 Tájékozódjon biztonsággal Közép-Európa, illetve a tanult országok domborzati térképén. 

 Tudjon példát mondani a medencefekvés jellemzőire. 

 Ismerjen fel egyszerű összefüggéseket a földrajzi fekvés és a tájban élő emberek élete között. 

 Legyen képes a fejlettségének megfelelő információk gyűjtésére a megadott szempontok szerint. 

 Legyen képes jellemezni hazánk nagy tájait szempontsor szerint. Végezze önállóan írásbeli feladatait 

a munkalapokon, feladatlapokon. 

 Mutasson tér- és időbeli tájékozottságot a térkép használatában, a képzeletbeli utazásokban, játékos 

idegenvezetői szerepben.  

 Használja pontosan a tanult földrajzi szakkifejezéseket, topográfiai fogalmakat, mutassa meg ezeket 

a térképen is.  

 Ismerjen fel elemi összefüggéseket hazánk természetföldrajza, mezőgazdasága és ipara között. 

 Nevezze meg képek, tájleírások alapján Magyarország nagy tájait, mutassa be szemléletes 

 leírással azokat.  

 Tudja felsorolni hazánk legjellemzőbb településtípusait.             

 Oldja meg készségszinten a szemléleti térképolvasást, jártasság szinten a következtető térképolvasást. 

 Tudja a megye, a főváros főbb jellemzőit. 

 Tudjon példát mondani a megye környezeti állapotára. 

Tartalom 

 Közép-Európa, a Kápát medence 

 Magyarország természeti, társadalmi, gazdasági jellemzői 

 Megyénk, fővárosunk 

Értékelés 

Fő értékelési szempont a képességekhez viszonyított fejlődés mértéke. Erről a tanuló szóbeli 

megnyilvánulásai alapján, illetve diagnosztikus mérésekkel győződhetünk meg. Az értékelés fő szempontjai: 

lényegkiemelés, ok-okozati összefüggések meglátása, egyszerű megfogalmazása szóban és írásban ismeretek 

elsajátításának foka megfigyelések, csoportosítások pontossága, aktivitás, gyűjtőmunka, dokumentációk 

minősége. 

A kiváló, átlagos, gyenge kifejezések alatt megfogalmazottak az értékelés iránymutatói. Nem azonosak a 

jeles, közepes és elégséges osztályzatokkal. 

Kiváló: Önállóan képes alapvető ismereteket szerezni különféle tartalmú térképekről, ábrákról. A 

természetben előforduló egyszerű jelenségek okait megmagyarázza. Földgömbön és világtérképen 

biztonsággal tájékozódik. Felismeri és megnevezi a Közép-Európa legjellemzőbb tájait, tájegységeit. A tanult 

mélységig pontos ismeretei vannak Közép-Európa és Magyarország földrajzi elhelyezkedésével, éghajlati, 

vízrajzi, felszíni jellemzőivel kapcsolatban, felismeri képről tipikus tájait. Megnevezi és a térképen 
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megmutatja a legfontosabb országait, fővárosukat. A tanult tananyag köréből önállóan tud példát mondani a 

természetföldrajzi és gazdaságföldrajzi összefüggésekre. Egyszerűbb megfigyeléseit tudja önállóan rögzíteni 

látottakból, olvasottakból a tárgyra vonatkozó lényeget kiemeli. Összehasonlítást, rendszerezést önállóan 

végez. Tudásáról szóban és/vagy írásban számot ad. A tantárgy ismeretanyagával szemben érdeklődő, az 

órákon aktív, önálló munkát szívesen vállal, feladatait pontosan elvégzi. Fogalomhasználata pontos. A tanult 

térképjeleket, jelrendszereket ismeri, azokat megfelelően alkalmazza. 

Közepes: Segítségnyújtás mellett képes ismereteket szerezni különféle tematikájú térképekről, képekből 

információhordozókból. A földgömbön, és a világtérképen kevés irányítás mellett tájékozódik. Közép-

Európa és Magyarország legjellemzőbb tájait képről felismeri, egyeztetésükben előfordul, hogy téveszt. 

Egyszerűbb természetföldrajzi összefüggéseket megfigyel, indoklásai nem minden esetben helytállóak. A 

természetben előforduló egyszerű jelenségek okait felismeri. A tanult témakörön belül alapvető oksági 

viszonyokat segítséggel felismer, megfogalmaz. Megfigyeléseit pontatlanul jegyzi le. Összehasonlítást, 

rendszerezést segítséggel végez, lényeget nehezen emel ki. Tudásáról önállóan nem, de kérdések alapján 

számot ad. Tanult földrajzi fogalmak használatában pontatlan. A legfontosabb térképjeleket, jelrendszereket 

felismeri, alkalmazásukban kevés segítséget igényel. 

Gyenge: Földgömbön, világtérképen nehezen tájékozódik, tanult földrajzi fogalmak közül keveset ismer, 

nehezen alkalmaz. A legfontosabb térképjeleket is néha összekeveri. Oksági viszonyokat segítséggel is 

nehezebben ismer fel, következtetései pontatlanok. 

A következő évfolyamba lépés feltétele A térképeken való megfelelő tájékozódás, a legszükségesebb 

térképjelek ismerete. A tanult földrajzi kölcsönhatások, törvényszerűségek felismerése. A továbbtanuláshoz 

szükséges megfelelő szókincs, készségek és képességek megléte. 

KÖZÉP- EURÓPA, A KÁRPÁT MEDENCE 

Cél 

 Szemléleti térképolvasás jártasság szintjére emelése. 

 Adatok értelmezése, következtetések levonása. 

 Közép-Európa természetföldrajzának megismerése. 

 Összehasonlításhoz, azonosságok, különbségek észrevételéhez, azok megfogalmazásához szükséges 

készségek, képességek fejlesztése. 

 A földrajzi fogalomrendszer bővítése. 

Követelmény 

 Legyen képes röviden jellemezni Közép-Európa természeti adottságait megadott szempontok szerint. 

Tájékozódjon biztonsággal Közép-Európa térképén. 

 Ismerje fel a tanult földrajzi képződményeket. 
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 Használja pontosan a tanult földrajzi fogalmakat. 

 Gyűjtsön információkat, képeket a Közép-Európában élő népekről, szokásairól, kultúrájukról, 

természetföldrajzi érdekességekről. 

 Tudja segítség mellett használni a tematikus térképeket, igazodjon el különféle információk, képek 

között, tudja azokat értelmezni. 

 Ismerjen fel összefüggéseket a természeti adottságok, a természeti környezet és az ember életformája 

között. 

Tartalom 

 Közép-Európa általános természetföldrajzi képe. Közép-Európa fekvése, elhelyezkedése Európán 

belül. 

 Közép-Európa természetföldrajzi jellemzői, felszíni formái. - magashegységek, középhegységek, 

medencék, alföldek. 

 Ásványok, nyersanyagok, energiaforrások Közép-Európában, domborzat és az ásványok, 

energiahordozók lelőhelyei közötti összefüggés. 

 Közép-Európa természetes vizei, tengerpartjai. Tengerpartok, folyók, - közlekedés és kereskedelem 

kapcsolata 

 Közép-Európa éghajlata. 

 Az éghajlat, a természetes növényzet és az állatvilág kapcsolata. 

 Éghajlat, domborzat, mezőgazdaság – ok-okozati összefüggések. 

 Ipartelepítő tényezők. Természeti, területi adottságok és az ipartelepítés közötti összefüggések. 

Természeti, területi adottságok és a népsűrűség közötti összefüggések 

 Közép-Európa népei, népsűrűség. Tipikus települések Közép-Európa különböző tájain. 

 Globális és lokális természetvédelmi feladatok, tevékenységek. 

 Társadalmi, gazdasági, területi és nemzetközi együttműködések, integrálódás. 

 Közép-Európa országai - Ausztria, Svájc. Közös természetföldrajzi tényezőik, ezekre építhető 

mezőgazdaság, ipar. Üdülőövezet, idegenforgalom. Helyi szokások, jellegzetességek. 

 Szlovákia és Csehország A természeti adottságaik, gazdaságuk azonos és eltérő jegyei. 

Nemzetiségeik, kultúráik. 

 Lengyelország, Románia. Eltérő természeti és gazdasági adottságaik. Gazdasági és társadalmi 

fejlődés. Eltérő kultúrák. 

MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI ÉS GAZDASÁGI JELLEMZŐI 

Cél 

 Földrajzi és topográfiai ismeretek bővítése. 

 A természet, a társadalom a gazdaság kölcsönös függőségének elemi szintű megismertetése. 
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 Pozitív attitűd, hozzáállás hazánk nemzetiségi csoportjaihoz, kultúrájukhoz. 

Követelmény 

 Ismerje Magyarország legfontosabb természeti adottságait. 

 Tudja felsorolni hazánk leggyakoribb ásványait, természeti erőforrásait. 

 Ismerje Magyarország legfontosabb gazdasági ágazatait, ipari termékeit és mezőgazdasági 

terményeit. 

 Biztonsággal tudjon tájékozódni Magyarország térképén. Ismerje a tanult térképjeleket, tudja 

alkalmazni azokat. 

 Alkalmazza a megszerzett fogalmi ismereteket. 

 Tudja Magyarország helyét Európában, lakóhelyének elhelyezkedését Magyarországon 

 Megfelelően tudja alkalmazni a tanult földrajzi fogalmakat. 

 Tudjon példát mondani hazánk nemzetközi kapcsolataira. 

Tartalom 

 Magyarország földrajzi fekvése, helye Európában, a Kárpát-medencében. 

 Magyarország felszíne, főbb domborzati típusainak jellemzői. 

 Magyarország vízrajza. Ár- és belvízvédelem. Gyógyvizek. 

 A természeti folyamatok és az ember felszínformáló munkája. 

 Magyarország nagy tájainak csoportosítása domborzatuk szerint. (alföldek, hegységek, dombságok, 

folyó- és állóvizek) 

 Magyarország nagy tájai, jellemzésük. ( Környezeti állapotuk, természetvédelmi területek, 

Világörökség részei, idegenforgalmi értékük stb.) 

 Magyarország éghajlata. A nagy tájak különböző időjárási jellemzői. 

 Az éghajlat és a természeti környezet összefüggései. 

 Magyarország természeti erőforrásai, leggyakoribb ásványai, természetföldrajzi és társadalom-

gazdasági jellemzői. 

 Hazánk népessége, népességmegoszlás. Települések, településformák. Települési környezet védelme 

 Magyarország megyéi, megyeszékhelyei. 

 Közlekedés, hírközlési hálózat. 

 A földrajzi környezet hatása a gazdaságra, a települések típusára, településhálózatra, az életmódra. 

 Magyarország mezőgazdaságának legjellemzőbb vonásai. 

 Ásványok, nyersanyagok, energiaforrások, közlekedés és az ipartelepítés összefüggése. 

 Magyarország iparának legjellemzőbb vonásai. 

 A mezőgazdaság és az ipar kapcsolata. 
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 A magyar gazdaság jellemzői, külföldi gazdasági kapcsolatok. 

Fejlődés, infrastruktúra  

 Magyarország közlekedése. 

 Hazánk legismertebb üdülőövezetei. Idegenforgalmi kapcsolatok. 

 Magyarország kulturális értékei, hagyományai, kulturális élete. 

 Veszélyeztetett élőhelyek, régiók. A természetes állapot megőrzésének, esetleges visszaállításának 

lehetőségei, korlátai. 

 Magyarország és más európai országok kapcsolatai. (gazdasági, honvédelmi, kulturális, 

idegenforgalmi, közlekedési, baráti társaságok, testvérvárosok, sportkapcsolatok, tudományos 

együttműködések).  

MEGYÉNK, FŐVÁROSUNK 

Cél 

 A megye természet- és gazdaságföldrajzi jellemzőinek megismerése. 

 A közvetlen tapasztalatszerzéshez, megfigyeléshez, a tapasztalatok összegzéséhez, 

megfogalmazásához szükséges készségek, képességek fejlesztése.,  

Követelmény 

 Tudja a megye, a főváros főbb jellemzőit. 

 Tudjon példát mondani a megye környezeti állapotára. 

Tartalom 

 A megye természeti környezete, természetföldrajzi jellemzői. 

 A megye települései, népessége, népcsoportok, kulturális jellemzői. 

 A megyeszékhely neve, jelentősebb városai. 

 A megye mezőgazdasága, ipari jellemzői. Közlekedése. 

 A megye "természeti érdekességei" természetvédelmi területei, vagy tájvédelmi körzetei. 

 A főváros természeti, gazdasági, kulturális jellemzői. Történeti emlékei. Népessége. 

 A főváros közlekedésben betöltött szerepe. 

 Az urbanizáció jellegzetességei, a főváros természetvédelmi problémái. 
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8. MŰVÉSZETEK 

8.1. ÉNEK-ZENE  

8.1.1. ÉNEK ZENE (1 - 4. ÉVFOLYAM) 

Óraszám 

1. évfolyam évi 37 heti 1 

2. évfolyam évi 37 heti 1 

3. évfolyam évi 37 heti 1 

4. évfolyam évi 37 heti 1 

 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs, rehabilitációs feladatai: 

 Önismeret, önértékelés, társas kapcsolatok, a pozitív alkalmazkodó képesség, kapcsolatteremtő és 

együttműködési   képesség fejlesztése. 

 Képzelet, kifejező készség, kreativitás  fejlesztése. 

 Harmonikus mozgás kialakítása, fejlesztése. 

 A figyelem koncentráció, a tartós figyelem és az emlékezet fejlesztése. 

 Az esztétikai érzékenység kétségeinek alapozása, fejlesztése. 

 A térlátás fejlesztése, pontos képzetek kialakítása a valós térről, időről, az anyag, forma, funkció, 

szerkezet, szín, fény és mozgás viszonyairól. 

 A kommunikációs képességek fejlesztése szóban, ábrázolásban, befogadásban. 

 A finommotorika, a kreativitás, az eszközhasználati készség fejlesztése. 

 Az ismeretszerzési, a tanulási képességek fejlesztése. 

 A érzékszervi tapasztalatszerzés fejlesztése, az érzelmi nevelés, érzékszervi kultúra gazdagítása. 

Cél  

 Az élményekből fakadó aktív éneklési kedv felkeltése, az éneklési kultúra kialakítása, fejlesztése. 

 A szép, kifejező éneklés technikájának elsajátíttatása képességek szerint. 

 Az érdeklődés felkeltése különböző zenei tevékenységek iránt.  

 Kedvteremtés közös daloláshoz és mozgásos népi játékokhoz.  

 A kommunikáció, a kapcsolatok kialakításának segítése, gátlások feloldása, élmények átélése, 

önkifejezés és önmegvalósítás valamennyi zenei és mozgásos tevékenység során. 

 Az éneklési képesség, a pontos artikuláció, szövegkiejtés, a zenei hallás, a ritmusérzék, a 

mozgáskultúra harmonikus fejlesztése.  

 A zenei befogadóképesség kialakítása, elemi szintű zenei ismeretek szerzése.  

 A harmonikus személyiségfejlődés, az érzelmi élet és ízlés fejlődésének segítése a tantárgy 

lehetőségeivel. 
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Követelmény  

 Legyen képes az egységes, szép, oldott közös éneklésre és énekes, mozgásos játékok előadására, 

fejlődjön alkalmazkodóképessége.  

 Énekeljen tisztán, helyes artikulációval, a dallam és szöveg kapcsolatára épülő előadásmóddal. 

 Tudja pontosan a tanult dalok szövegét, dallamát képességei szerint, ismerje fel azokat dallamukról, 

ritmusukról, érezze át a dalok, zeneművek hangulatát.  

 Legyen képes az egyenletes lüktetés, a dalritmus és a hangok hosszúságának érzékelésére, 

érzékeltetésére.  

 Tudjon ritmust és mozgást improvizálni dallamhoz.  

 Szívesen vegyen részt a népszokásokat megismertető, hagyományőrző játékokban, táncokban, 

ismerje a csárdás alaplépéseit.  

 Alakuljon ki benne a játékbátorság, az empátia, szokjon hozzá a csoporton belüli szerepléshez.  

 A tantárgy eszközrendszerének segítségével fejlődjön érzelmi és akarati élete, zenei memóriája, 

reprodukciós képzelete. 

Tartalom 

 Ének - zene - tánc 1. 

 Ének - zene - tánc 2. 

 Ének - zene - tánc 3. 

 Ének - zene - tánc 4. 

Értékelés 

A tantárgy jellegéből adódóan érdemjeggyel nem értékelünk. A fejlődést, aktivitást értékeljük szövegesen, 

és a tanulókkal közösen szóban. Az értékelési szempontokat az évfolyam modulok tartalmazzák. A következő 

évfolyamba lépés feltételeit a főtémák követelményeiben kiemelt betűkkel jelöltük.  
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8.1.1.1. ÉNEK-ZENE (1. ÉVFOLYAM) 

Óraszám        heti  1            évi  37  

Cél 

 Az éneklés megkedveltetése.  

 A helyes légzés, artikuláció elsajátíttatása.  

 A hangok különbözőségének, tulajdonságainak megismertetése. 

 A mozgás - és ritmusérzék koordinálása, a játékbátorság kialakítása, fejlesztése. 

 Érdeklődés, figyelem, emlékezet, percepció fejlesztése. 

 Népi gyermekjátékok megismertetése. 

Követelmény  

 Tudjon képességei szerint minél több dalt játékkal, mozgással, helyes légzéssel 

oktávterjedelemben segítséggel elénekelni.  

 Törekedjen a tiszta éneklésre, énekeljen szívesen. Ismerje fel a környezet hangjait, a zörej és 

a zenei hang közti különbséget.  

 Ismerje fel a tanult dalokat dallamukról, ritmusukról.  

 Tudjon a tanár énekére, hangszeres játékára, vagy gépzenére figyelni, hallgassa azokat 

szívesen.  

 Ismerkedjen meg a ritmushangszerekkel és tudja azokon az egyenletes ritmust dalok 

kíséreteként is játszani.  

 Folyamatosan fejlődjön percepciós képessége, figyelme, hallási és zenei emlékezete, 

artikulációja, ritmusérzéke, mozgása.  

 Alakuljon ki benne a játékbátorság, a megfelelő mozgáskoordináció. 

Értékelés 

Jó: Szívesen, helyes légzéssel, jól artikulálva, tisztán énekel. Szívesen vesz részt mozgásos, táncos 

játékokban, dramatizálásban. A tanult zenei ismereteket tudja, jól alkalmazza. Mozgáskoordinációja, 

ritmusérzéke jó. 

Átlagos: Szívesen, de néha hamisan énekel. A tanult zenei ismereteket alkalmanként segítséggel alkalmazza. 

Mozgása néha koordinálatlan. Hangulatától függően vesz részt játékokban, mozgásos improvizációkban, 

táncban. 

Gyenge: Hamisan énekel, mozgása darabos. A tanult zenei ismereteket segítséggel alkalmazza. Passzív. 
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Tartalom  

 Daléneklés, percepció fejlesztés 

 Zenei ismeretek 

 Zenehallgatás, zeneirodalom 

 Improvizáció  

ÉNEK - ZENE 

DALÉNEKLÉS, PERCEPCIÓ FEJLESZTÉS 

Követelmény  

 Sajátítsa el a helyes beszédlégzést, artikulációt.  

 Kedvelje meg az éneklést, ismerjen meg, és szívesen énekeljen társaival minél több, de legalább 10 

dalt oktáv terjedelemben, a nevelő segítségével.   

 Tudjon képességei szerint dalokat dallamukról, ritmusukról felismerni, egyszerű dallamot és ritmust 

improvizálni.   

 Folyamatosan fejlődjön vizuális, akusztikus és taktikus figyelme. 

 Legyen képes felismerni és differenciálni környezete hangjait. 

Tartalom 

 Az óvodában tanult dalok felelevenítése, ismétlése.  

 Dalok állatokról, virágokról, növényekről.  

 Évszakokhoz kapcsolódó dalok.  

 Különböző gyermekjátékok dalai, játékba hívó dalok. 

 Ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódó dalok.  

 Játékos artikulációs- és légző gyakorlatok, hangképzések. 

 Koncentrációs és érzékelésfejlesztő játékok a vizuális, akusztikus és taktikus figyelem fejlesztésére 

(csend, nesz, zaj, zörej, beszédhang, zenei hang felismerése tapasztalati úton – látás, hallás, tapintás).  

 A környezet hangjainak felismerése (az emberi és állati hang, tárgyak, közlekedési eszközök 

hangjának felismerése, utánzása, a hang időtartama, erőssége, iránya). 

 Dallam- és ritmus improvizációk (nevek, mondókák, gyermekversek). 
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ÉNEK - ZENE 

ZENEI ISMERETEK 

Követelmény  

 Ismerje fel a magasabb és mélyebb, halk és hangos hangok, gyors és lassú ritmus közötti különbséget.  

 Ismerje fel a tanult dalokat dallamukról, ritmusukról.  

 Érzékelje az egyenletes lüktetést mondókákban, dalokban. 

 Tudjon egyes tanult mondókákat, dalokat ritmizálni. 

 Legyen képes egyszerű ritmushangszerek megszólaltatására.  

 Ismerkedjen egyszerű ritmuselemekkel és a pentatónia dallamhangjaival.  

Tartalom  

 Hangok és ritmusok hangoztatása, differenciálása (halk - hangos, magas – mély, lassú, gyors). 

 Az egyenletes lüktetés érzékeltetése játékos gyakorlatokon (lépés, taps egyenletes ritmusra, 

mondókákhoz, dalokhoz egyenletes ritmus kopogása, tapsolása).  

 Mondókák, nevek, dalok ritmizálása.  

 Ismerkedés egyszerű ritmuselemekkel (negyed, páros nyolcad, a negyed értékű szünet, a kettes ütem, 

ütemvonal). A ritmusmotívumok felismerésének gyakorlása, ritmusfelelgető.  

 Ismerkedés ritmushangszerekkel, játékos megszólaltatásuk (dob, cintányér, fadob, ütőfa, háromszög). 

 A tanult dalok felismerésének gyakorlása dallamról, ritmusról. 

 A mérőütés. A szünet érzékelése, jelzése.  

 Ismerkedés a pentatónia dallamhangjainak elnevezésével, kézjelével („dó”, „re”, „mi”, „szó”, „lá”). 

A dallamvonal.  

ÉNEK - ZENE 

ZENEHALLGATÁS, ZENEIRODALOM 

Követelmény 

 Figyeljen a bemutatott, meghallgatott zeneművekre, dalokra.  

 Ismerje fel a hangzásbeli különbségeket (gyermekhang, férfi - női hang), a meghallgatott művek 

hangulatát.  

 Ismerkedjen egyszerű hangszerek hangzásával (ritmushangszerek, furulya, xilofon).  

Tartalom 

 Jellemző dalok meghallgatása gépzenéről a hangszínek megkülönböztetésének, a tanult dalok 

azonosításának gyakorlására.  

 A zenei ízlés, figyelem, érdeklődés fejlesztése zeneművek, feldolgozások meghallgatásával 

(Gyermekdalok. Bartók Béla : Gyermekeknek - egyes részletei. Kodály Zoltán : Katalinka ... Weöres 

Sándor versei Halász Judit előadásában). 



Cecei Általános Iskola  Pedagógiai Program IV. rész 

 

 Alkalmi dalok, ünnepek dalai.  

 Himnusz meghallgatása. 

ÉNEK - ZENE 

IMPROVIZÁCIÓ 

Követelmény  

 Vegyen részt a készségfejlesztő gyakorlatokban, játékokban.  

 Legyen képes alkati adottságainak megfelelően a helyes testtartásra.  

 Sajátítsa el a legegyszerűbb táncos mozgáselemeket, lépéseket.  

 Ismerjen meg minél több népi gyermekjátékot, szívesen vegyen részt azok eljátszásában.  

 Egyes tanult dalok, zeneszámok tartalmát fejezze ki rajzzal, improvizációs mozgással. 

Tartalom  

 Mozdulatutánzások, dalok tartalmának kifejezése mozgással.  

 Egyszerű kar és lábmozgások : lépés, dobbantás, taps.  

 Mondókák ritmizálása egyenletes járás mellett.  

 Állatok mozgásának utánzása.  

 Magas - mély megjelenítése mozgással.  

 Szökdelések egyedül, párosával.  

 Vonulós, szerepjátszós népi gyermekjátékok megismerése, aktív részvétel.  

 Énekes és ritmikus variációs játékok, mozgásimprovizáció dalokhoz. 

 Saját név éneklése, énekes párbeszéd, visszhangjáték.  

 Ismerkedés az egylépéses csárdás lépéselemeivel.  

 A babázás mozdulatelemei, mondókák. 



Cecei Általános Iskola  Pedagógiai Program IV. rész 

 

8.1.1.2. ÉNEK – ZENE (2. ÉVFOLYAM) 

Óraszám           heti 1         évi  37  

Cél 

 A közös éneklés, játék, mozgás, mint élmény átélése. 

 A zenei hallás, ritmusérzék, percepció és mozgáskultúra folyamatos fejlesztése. 

 A helyes artikulációra, tiszta éneklésre való törekvés, a csoport egységes, szép, közös énekének 

kialakítása. 

 Egyszerű ritmushangszerek megismertetése, megszólaltatása. 

 A zeneművek iránti érdeklődés felkeltése, a többször hallott zeneművek felismertetése.  

 Egyszerű táncos mozgáselemek elsajátíttatása, drámajátékok megismertetése. 

Követelmény 

 Tudjon minél több dalt, népi gyermekjátékot megfelelő hangzással, mozgással közösen előadni. 

 Törekedjen a tiszta éneklésre, a helyes artikulációra, a megfelelő tempó és hangerő alkalmazására. 

 Ismerje fel a tanult dalokat dallam - és ritmusmotívumaikról, szöveg nélküli hangszeres 

megszólaltatásban.  

 Értse a ritmus, a dallam és a szöveg jelentését. 

 Tudjon egyszerű ritmusmotívumokat megszólaltatni – ritmushangszert használni. 

 Szívesen vegyen részt a közös éneklésben, játékban, zenehallgatásban, mozgásos, táncos 

tevékenységben.  

 Az egyes hallott és tanult dalok zeneművek tartalmát fejezze ki mozgással, rajzzal. 

 Folyamatosan fejlődjenek kommunikációs képességei, hallása, mozgása, ritmusérzéke, 

kifejezőkészsége, játékbátorsága. 

Értékelés 

Jó: Tisztán, megfelelő artikulációval, helyes légzéssel énekel. A tanult dalokat felismeri dallam - és 

ritmusmotívumairól. A tanult zenei ismereteket jól alkalmazza. Szívesen vesz részt mozgásos, táncos 

játékokban, dramatizálásban. Mozgáskoordinációja, ritmusérzéke jó. 

Átlagos: Szívesen, de néha hamisan énekel. A tanult zenei ismeretek alkalmazásánál néha segítségre szorul. 

Mozgása néha koordinálatlan. Hangulatától függően vesz részt játékokban, mozgásos improvizációkban, 

táncban. 

Gyenge: Hamisan énekel, mozgása darabos. A tanult zenei ismeretek alkalmazásához segítséget igényel. 

Passzív. 

Tartalom  

 Daléneklés, percepció fejlesztés 

 Zenei ismeretek 
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 Zenehallgatás, zeneirodalom 

 Improvizáció 

ÉNEK - ZENE 

DALÉNEKLÉS, PERCEPCIÓ FEJLESZTÉS 

Követelmény 

 Figyeljen a nevelő és társai énekére, kapcsolódjon be a közös éneklésekbe. 

 Ismerjen meg és tudjon énekelni társaival minél több, de legalább 10 dalt oktávterjedelemben, 

egyre növekvő önállósággal. 

 Alkalmazza a helyes énekléshez szükséges testtartást, beszédlégzést, artikulációt.  

 Legyen képes az akusztikai ingerek egyre pontosabb felfogására, jellemzőinek felismerésére.  

 Ismerje fel a tanult dalokat dallammotívumaikról, szöveg nélküli, hangszeres megszólaltatásban.  

 Szívesen vegyen részt a közös éneklésben. Legyen kedvenc dala. 

Tartalom  

 Játékos artikulációs és légző gyakorlatok.  

 Hang- és hangzás felismerési gyakorlatok, hangfajták, hangok differenciálása (a természet hangja; 

munkafolyamatok hangja; többféle énekhang; hangszerek együttes megszólalása; a hang iránya, 

távolsága; a hangzás hossza, időtartama, hangerő, hangszín).  

 A szekvencia (egy-egy motívum más-más hangfokon történő többszöri ismétlése) felfedezése, 

gyakorlása. 

 A kezdő hang felismerése, visszaadása. 

 Az előző évfolyamon tanult dalok ismétlése, gyakorlása, megszilárdítása. 

 Új gyermekdalok megismerése (állatokról, virágokról, évszakokról) egyre bővülő 

hangterjedelemben, hangkészlettel.  

 Különböző ünnepekhez, alkalmakhoz, jeles napokhoz kapcsolódó dalok megismerése, előadása 

közösen.  

 Játékok, táncok dalai.  

ÉNEK - ZENE 

ZENEI ISMERETEK 

Követelmény 

 Ismerje az egyenletes lüktetés és dalritmus közötti különbséget.  

 Tudja a megismert, ismert gyermekdalokat mérőütéssel énekelni.  

 Ismerje fel a tanult ritmusmotívumokat, ritmuselemeket, tudjon két ritmusmotívumot hallás 

után visszatapsolni, lekopogni, ritmushangszereken megszólaltatni.  
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 Legyen képes ritmushangszereken dalok kíséretéhez az egyenletes ritmust megszólaltatni. 

Ritmizálja a tanult dalokat, mondókákat.  

 Ismerje fel és hangoztassa a tanult hangértékek jeleit, a szolmizációs hangokat és kézjeleit 

segítséggel. 

 Tudjon segítséggel a háromvonalas kottarendszerben egyszerű dallammotívumokat elhelyezni. 

Tartalom 

 Egyenletes ritmus tapsolása, kopogása, megszólaltatása ritmushangszereken.  

 Dalritmus, nevek ritmusának tapsolása, kopogása, ritmusfelelgető. 

 Ritmushangszerek használata ritmusgyakorlatokban, játékokban, dalkíséretnél, egyre növekvő 

önállósággal. 

 A tanult ritmusjelek felismerése, a fél értékű  hang jele, időtartama, hangoztatása.     

 Visszhang-, felelgető-  és ritmus-kiegészítő játékok.  

 Szünet érzékelése, érzékeltetése, jelzése kézzel.  

 Letapsolt  ritmusok  keresése  ritmuskártyán.  

 A szolmizációs hangok és kézjelek felismerésének gyakorlása („dó”, „re”, „mi”, „szó”, „lá”). 

 A hangsor elhelyezése dallamkirakón.  

 A háromvonalas kotta megismerése, egyszerű, betűs kottával és színes kottajegyekkel jelölt dallamok 

leolvasásának gyakorlása tanári segítséggel. A dallamvonal. 

 Dallam-felismerési, dallambújtatásos játékok. 

ÉNEK - ZENE 

ZENEHALLGATÁS, ZENEIRODALOM 

Követelmény 

 Hallgassa szívesen a zenét.  

 Ismerje fel a többször hallott zeneműveket.  

 Figyelje meg és ismerje fel a meghallgatott zeneművek hangulatát, vegye észre bennük a tanult 

dallam - és ritmusmotívumokat.  

 Ismerje fel a zongora, furulya, metallofon vagy xilofon hangját.   

Tartalom 

 Az első osztályban megismert gyermekdalok, népdalfeldolgozások, zeneművek ismételt 

meghallgatása, felismerése.  

 Az első osztályban bemutatott zeneszerzők, előadóművészek további műveinek, dalainak 

megismertetése (Kodály Zoltán és Bartók Béla művei). 

 Ádám - Schmidt: Változatok egy Mozart - témára 2. variáció. A zongora hangjának megfigyelése.  

 Állatok a zenében: Saint - Saens: Állatok farsangja: oroszlán, szamarak, tyúkok, kakasok. 



Cecei Általános Iskola  Pedagógiai Program IV. rész 

 

 Muszorgszkij: Egy kiállítás képei: kiscsibék tánca a tojáshéjban. 

 A Himnusz meghallgatása. 

ÉNEK - ZENE 

IMPROVIZÁCIÓ 

Követelmény 

 Képességeik szerint sajátítson el egyszerű táncos mozgáselemeket, tudja azokat összekapcsolni. 

 Folyamatosan erősödjön benne a játékbátorság, fejlődjön mozgáskultúrája, ritmusérzéke. 

 Legyen képes egyes hallott, tanult dalok és zeneművek tartalmát mozgásos rögtönzéssel előadni.  

 Ismerjen meg minél több népi gyermekjátékot, szívesen vegyen részt azokban. 

Tartalom 

 Figyelem-összpontosító játékok a hallási, látási és tapintási ingerekre alapozva. A szekvencia 

felfedezése.  

 Mozdulatutánzások. 

 Egyszerű mozgáselemek, tánclépések, mozgás - improvizációk a tanult dalokhoz kötötten. 

 Improvizációs játékok, gyakorlatok (névéneklés ritmussal, dallammal; kérdés – felelet; 

ritmusfelelgető; ritmus-staféta; énekes párbeszéd; visszhangjáték).  

 Mondókák, dalok ritmizálása lépés közben.  

 Helycserés fogójátékok, hidas játékok, párválasztók. 

 Az egylépéses csárdás lépéselemeinek gyakorlása.  

 Improvizálás bábokkal (dalokhoz készült bábokkal; babázás; papás-mamás játékok). 

8.1.1.3. ÉNEK – ZENE (3. ÉVFOLYAM) 

Óraszám            heti 1       évi 37 

Cél 

 Hallási és zenei emlékezet, mozgás, percepció és memória folyamatos fejlesztése, a kifejező, tiszta 

éneklés elsajátíttatása.  

 Ritmikai és dallami elemek megismertetése, megszólaltatása, lejegyzése. 

 Érdeklődés kialakítása az éneklés és zenehallgatás iránt, élmények átélése, a zenei ízlés fejlesztése. 

 Zeneművek hangulatának, hangzásbeli különbségeinek megfigyeltetése. 

 A mozgáskoordináció és a ritmusérzék folyamatos fejlesztése. 

 Egyszerű drámai és bábos kifejezési formák elsajátíttatása.  

Követelmény 

 Tudjon minél több dalt, népi gyermekjátékot helyes artikulációval, tiszta énekléssel, C- D' közötti 

hangterjedelemben, a ritmusnak megfelelő mozgással közösen előadni.  
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 Legyen képes a tanult dalok felismerésére. 

 Legyen ismerete a háromvonalas kottáról.  

 Tudjon tanári irányítással kézjelről énekelni. 

 Tudjon koncentrálni a tanár énekére, hangszeres játékára vagy gépzenére.  

 Ismerje fel hangzás alapján a tanult hangszereket. 

 Vegyen részt dalok dramatizálásában, mozgásos improvizációkban.  

 Ismerjen néhány egyszerű tánclépést, tudja ezeket segítséggel dalhoz kötni.  

 Folyamatosan fejlődjön hallása, az előző osztályban kialakult ritmus - és mozgáskészsége.  

 Vegyen részt papás - mamás szintű improvizációkban, énekes-táncos játékokban. 

Értékelés 

Jó: Tisztán, helyes artikulációval énekel. A tanult dalokat hangszeres megszólaltatásban is felismeri. A tanult 

zenei ismeretek alkalmazásában jártas. Szívesen vesz részt dramatizálásban, mozgásos improvizációban, 

táncban. Mozgása koordinált. 

Átlagos: Szívesen, de néha hamisan énekel. A tanult zenei ismeretek alkalmazásához időnként segítséget 

igényel. Mozgása néha koordinálatlan. Hangulatától függően vesz részt játékokban, mozgásos 

improvizációkban, táncban. 

Gyenge: Hamisan énekel, mozgása darabos. A tanult zenei ismereteket hiányosan ismeri. Passzív. 

Tartalom 

 Daléneklés, percepció fejlesztés 

 Zenei ismeretek 

 Zenehallgatás, zeneirodalom 

 Improvizáció 

ÉNEK - ZENE 

DALÉNEKLÉS, PERCEPCIÓ FEJLESZTÉS 

Követelmény  

 Tudjon minél több, de legalább 10 dalt C - D' közötti terjedelemben énekelni.  

 Tudja az ismert dalokat hangos és belső énekléssel felváltva énekelni.  

 Törekedjen a dallam és a szöveg kapcsolatára épülő előadásmódra. 

 Legyen képes az akusztikus ingerek pontos felfogására, értelmezésére. 

 Vegye észre és érzékeltesse megismert dalok, zeneművek hangulatát.  

Tartalom  

 Az előző évfolyamokon megismert dalok felelevenítése, megszilárdítása. 

 Új gyermekdalok, népdalok tanulása egyre bővülő hangterjedelemben (állatokról, virágokról). 

 Évszakokhoz, alkalomhoz, ünnepekhez kapcsolódó dalok.  
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 Dalos mesék.  

 Népi játékok, népszokások, táncok dalai. 

 Belső hallást fejlesztő gyakorlatok (közös, párbeszédes, váltott éneklés - csoportok, fiúk, lányok, halk 

– hangos - néma, szövegelvonásos éneklés, dallambújtatás).  

 Dalfelismerés hangszeres megszólaltatásról jellemző motívumok alapján.  

 A dalok hangulatának megfelelő éneklés.  

 Improvizációs gyakorlatok (adott dallamhoz különböző befejezés, ritmus). 

 Az akusztikus ingerek pontos felfogása, értelmezése. 

 A természet és az emberi élet ritmusának kifejezése mozgással, felismerése zenei hanganyagon (pl. 

altató – ébresztő). 

 A zene hangulatának érzékelése, érzékeltetése (színhangulat és zenei hangulat párhuzamba állítása). 

ÉNEK - ZENE 

ZENEI ISMERETEK 

Követelmény 

 Sajátítsa el a zenei olvasás – írás elemi ismereteit. 

 Ismerje a negyed, nyolcad, fél hang és negyed szünet ritmusjegyét.  

 Tudja a tanult ritmusjegyekkel lejegyezni az egyszerű ritmusokat.  

 Ismerje a kettes ütemet, ütemvonalat, ismétlőjelet, záróvonalat.  

 Tudjon egyszerű ritmuskapcsolatokat, dallamritmust két kézzel és ritmushangszereken 

megszólaltatni.  

 Tudja a megismert szolmizációs hangokat és kézjeleiket, énekeljen kézjelről tanári segítséggel. 

 Legyen tájékozott a háromvonalas kottarendszerben, jelölje a hangokat színekkel – segítséggel. 

 Ismerkedjen az ötvonalas kottarendszerrel. 

Tartalom 

 A tanult ritmusmotívumok, ritmuselemek felismerése, megszólaltatása tapssal, kopogással. 

 A negyed, nyolcad, fél hang és negyed szünet ritmusjegyeinek megismerése.  

 A kettes ütem, ütemvonal, ismétlőjel, záróvonal megismerése, szerepe.  

 Ritmus- és dallammotívumok felismerése kottaképről, leolvasása, hangoztatása, megszólaltatása 

különböző hangszereken (ritmushangszerek, xilofon, stb.).  

 Dallamritmus kirakása ritmuskártyákkal, lejegyzése.  

 Egyszerű ritmus kopogása két kézzel.  

 Ritmusfelelgető, ritmus – kiegészítések, visszhangjátékok.  

 Ritmuskíséret dalokhoz ritmushangszereken. 
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 A tanult szolmizációs hangok és kézjeleiknek gyakorlása („dó”, „re”, „mi”, „szó”, „lá”, az ötfokú 

hangsor éneklése a tanárral közösen). 

 Egyszerű dallamok elhelyezése háromvonalas kottán, dallamkirakón (színes- és betűs kotta 

használata).  

ÉNEK - ZENE 

ZENEHALLGATÁS, ZENEIRODALOM 

Követelmény 

 Fokozatosan alakuljon ki a zenehallgatás iránti igény, ízlés.  

 Legyen képes a hangzásbeli különbségek észrevételére.  

 Ismerje fel és nevezze meg a többször hallott zeneműveket, érezze át azok hangulatát.  

 Ismerjen fel elemi összefüggéseket a tartalom és a kifejezési mód között.  

Tartalom 

 Gyermekdalok, népdalok, műdalok meghallgatása, az ismert dallamok, hangszerek felismerése.  

 Az előző osztályokban bemutatott zeneszerzők, előadóművészek további műveinek, dalainak 

megismerése. 

 Kortárs zeneszerzők, előadóművészek gyermekeknek szóló műveinek megismertetése, 

meghallgatása, elemzése.  

 Kodály Zoltán: Gyermek és női karok.  

 A Himnusz. 

ÉNEK - ZENE 

IMPROVIZÁCIÓ 

Követelmény 

 Legyen képes az elsajátított egyszerű, táncos mozgáselemek, mozgások alkalmazására 

különböző dallamokhoz, segítséggel.  

 Kapcsolódjon be improvizációs gyakorlatokba, improvizáljon mozgásokat, lépéseket dalokhoz.  

 Aktívan vegyen részt a készségfejlesztő gyakorlatokban, játékokban.  

 Ismerjen meg néhány népi játékot a téli és tavaszi ünnepkörből.  

 Tudjon bábot mozgatni, egyszerű bábjátékot előadni. 

Tartalom 

 Az előző évfolyamokon tanult népi gyermekjátékok, lépések, táncmotívumok felelevenítése, 

gyakorlása. 

 Énekes körjátékok, táncok mozdulatai, tánclépések a tanult dalokhoz kötötten (körjátékok, 

párválasztók, lánykérők.)   
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 Állatok mozgásának utánzása.  

 Mozgás, tánc improvizálása dalokhoz (lépésutánzások, lépésfelelgetők, csoportos és páros 

improvizálások).  

 Zenei tartalmak kifejezése mozgással, tánccal, dramatizálással.  

 Dalos mesék előadása.   

 Bábozás dalokhoz készült bábokkal.  

 Életjátékok a korosztály problémaköréből. 

 Élmények kifejezése rajzzal, színekkel, mozdulatokkal (öröm - bánat, lustaság – frissesség, szépség – 

csúnyaság, stb.).   

8.1.1.4. ÉNEK - ZENE (4. ÉVFOLYAM) 

Óraszám          heti 1        évi  37  

Cél 

 A kifejező, tiszta éneklés, a helyes artikuláció, az értelmes szövegkezelés, az elemi szintű zenei 

ismeretek elsajátíttatása. 

 Az ének személyiségfejlesztő, ízlésformáló értéke, a közös éneklés, mint élmény átélése. 

 A pentatónia dallamhangjainak megismertetése, vonalközbe helyezése.  

 Betűkottáról, kézjelről való éneklés elsajátíttatása. 

 A zeneművek, zenehallgatás iránti érdeklődés kialakítása, a zenei ízlés fejlesztése.  

 Zeneművek, egyszerű zenei formák, előadói apparátusok, hangszerek megfigyeltetése. 

 A harmonikus mozgás, ritmusérzék, improvizációs képesség folyamatos fejlesztése. 

 Alapvető táncos, bábos és drámai kifejezési formák megismertetése. 

Követelmény 

 Tudjon minél több dalt játékkal, mozgással, C és E' közötti magasságban, 9 - 10 

hangterjedelemben énekelni. 

 Legyen gyakorlott a helyes légzéstechnikában, a szöveg pontos kezelésében, a dal hangulatának 

megfelelő előadásmódban.  

 Sajátítson el elemi zenei ismereteket a hangok helyének, a pentaton hangsor hangjainak nevét, 

jelét illetően, énekeljen kézjelről.  

 Rendelkezzen ismeretekkel a tanult kottáról (betűs-, szám-, színes-, ötvonalas). 

 Mutasson egyre növekvő önállóságot a ritmus-, a kottakirakó- és az olvasógyakorlatokban. 

 Használja a megismert ritmushangszereket, ismerkedjen meg további hangszerekkel. 

 Ismerkedjen a zeneirodalom nagyjainak számára érthető műveivel, hallgassa azokat szívesen. 

 Legyen képes dalokhoz, zeneszámokhoz táncos mozgást improvizálni.  
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 Folyamatosan ismerje meg a magyar gyermek - és néptánc mozgás- és lépésmotívumait.  

 részt játékokban, mozgásos improvizációkban, táncban. 

Értékelés 

Jó: Tisztán, jó artikulációval, kifejezően énekel. Hangterjedelme adottságainak megfelelő. Rövid dallamokat 

betűkottáról és kézjelről is énekel. A ritmust pontosan visszajelzi. A tanult zenei ismereteket tudja, jól 

alkalmazza. Mozgása, tánca harmonikus, ritmikus. 

Átlagos: Szívesen, de néha hamisan énekel. A tanult zenei ismeretekben némi segítséggel eligazodik. 

Mozgása néha koordinálatlan. Hangulatától függően vesz részt játékokban, mozgásos improvizációkban, 

táncban. 

Gyenge: Hamisan énekel, mozgása darabos. A tanult zenei ismereteket segítséggel alkalmazza. Passzív. 

Tartalom   

 Daléneklés 

 Zenei ismeretek 

 Zenehallgatás, zeneirodalom 

 Improvizáció 
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ÉNEK - ZENE 

DALÉNEKLÉS 

Követelmény 

 Tudjon minél több, de legalább 10 dalt, C - É' közötti hangterjedelemben átéléssel, helyes 

légzéstechnikával énekelni, a dallam és szöveg kapcsolata szerint, a hangulat kifejezésével közösen 

előadni.  

 Ismerje meg a különböző népdalok keletkezésének körülményeit, legfontosabb tartalmi üzenetét.  

 Ismerkedjen a kánonok előadásmódjával.  

Tartalom 

 Az előző évfolyamokon tanult dalok felelevenítése. 

 Évszakokhoz kapcsolódó dalok, virágokról szóló dalok, betyárdalok, katonadalok tanulása (a szöveg 

pontos kezelése, megfelelő tempó, hangerő és légzéstechnika alkalmazása). 

 Az ereszkedő és emelkedő dallammotívumok, dallamok megfigyelése. 

 Egyszerű kánonok éneklése tanári segítséggel.  

 Ünnepek, népszokások dalai.  

 Regős énekek.  

ÉNEK - ZENE 

ZENEI ISMERETEK 

Követelmény 

 Ismerje fel a tanult szolmizációs hangok nevét, kézjelét, énekeljen egyszerű dallamokat 

betűkottáról, kézjelről segítséggel.  

 Ismerje meg az ötvonalas kottarendszert, tudja a tanult hangokat segítséggel vonalközbe 

helyezni.  

 Írja a hangok nevét a kotta alá.  

 Legyen képes ritmusok leolvasására, másolására. 

 Ismerje a refrén fogalmát.  

 Vegyen részt a ritmus-, az olvasó-, a kottakirakó gyakorlatokban, növekvő önállósággal. 
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Tartalom 

 A hétfokú hangsor hangjainak neve, kézjele, helyük a vonalközben (a „fá”, „ti” és az alsó „ti” 

helyének és kézjelének megismerése, olvasógyakorlatok). 

 Hangok nevének kotta alá írása, elemi írás – olvasási gyakorlatok, hangsúly jelölése, hangszín és 

hangzásbeli különbségek felismerése.  

 Egyforma dallamsor felismerése, jelölése.  

 Ritmus és szolmizáció egyeztetése dalszöveghez.  

 Egyszerű dallamok éneklése kézjelről, betűkottáról. 

 Dalfelismerés dallamkártyákról, kottáról.  

 Ritmushangoztatás ritmushangszereken, ritmus- staféta.  

 A refrén fogalma. 

ÉNEK - ZENE 

ZENEIHALLGATÁS, ZENEIRODALOM 

Követelmény 

 Legyen képes életkorának, fejlettségének megfelelő zeneművek, zenei részletek fegyelmezett 

meghallgatására. 

 Ismerje fel a többször hallott zeneműveket, nevezze meg, néhány ismeretet mondjon el róluk. 

 Ismerje fel a zeneművekben megszólaló, már megismert hangszereket (a hegedű, gordonka, 

üstdob, fuvola, fagott, hangját, formáját).  

 Tudjon különbséget tenni énekkar és zenekar között.  

 Ismerkedjen mai zeneszerzők, előadóművészek, folk – zenekarok korcsoportjának szóló műveivel.  

Tartalom 

 A zenehallgatás szabályainak megismerése. 

 Irányított figyelmű zenehallgatás az életkornak és fejlettségi foknak megfelelően (a tanult dalok 

különböző feldolgozásai, zenés mesék).  

 Üstdob, hegedű, gordonka, fuvola, fagott hangjának megfigyelése, felismerése zenekari művekben. 

(Kodály Zoltán: Háry János – részletek; Prokofjev: Péter és a farkas – részletek; Saint -Saens: Állatok 

farsangja – részletek).  

 Zeneművek hangulati elemzése közösen(Vivaldi: Négy évszak; John of Fornsete: Nyárkánon; Mozart: 

Utazás szánon).  

 Ünnepek, népszokások dalainak meghallgatása.  

 Mai folk – együttesek zenéjének megismerése.  

 A Himnusz meghallgatása énekkarok előadásában.  
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ÉNEK - ZENE 

IMPROVIZÁCIÓ 

Követelmény 

 Legyen képes az elsajátított táncos mozgásokat, lépéseket alkalmazni különböző dallamokhoz.  

 Tudjon mozgásokat, mozdulatokat improvizálni tárgyakkal, bábokkal is.  

 Vegyen részt dramatikus, készségfejlesztő gyakorlatokban.  

 Ismerjen meg néhány népszokást, népi hagyományt, vegyen részt azok eljátszásában, bábozásban. 

Tartalom 

 Ritmusgyakorlatok, improvizációs képességfejlesztő gyakorlatok (adott és improvizált ritmus 

tapsolása lépés közben, ritmuskíséret rögtönzése, mozdulat- és lépésrögtönzés, zenei kérdés – felelet, 

stb.).  

 A tanult dalok táncos, mozgásos megjelenítése, páros és csoportos táncmozdulatok követése, 

megtanulása (népi gyermekjátékok, körjátékok, körtáncok, ringatózás, hujjogatók, páros forgás 

gyakorlása, párosítók, karikázók). 

 Daléneklés, dalok, mesék dramatizálása szereposztással, bábozással. 

 A téli és tavaszi ünnepkör játékainak megismerése, gyakorlása.  

 Ismerkedés koreografált gyermekjátékok részleteivel.  

 Életjátékok a saját korosztály problémaköreiből. 

 Élmények, érzelmek, események kifejezése játékos, mozgásos formában, rajzban.  
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8.1.2. ÉNEK - ZENE (5 – 8. ÉVFOLYAM) 

Óraszám 

5. évfolyam évi 37 heti 1 

6. évfolyam évi 37 heti 1 

7. évfolyam évi 37 heti 1 

8. évfolyam évi 37 heti 1 

Cél 

 Az élményeken alapuló aktív éneklési, zenehallgatási és táncolási kedv felkeltése, befogadása. 

 A tantárgy eszközeivel képesség szerint elsajátítani az éneklési, zenehallgatási és tánckultúrát. 

 A harmonikus személyiségfejlődés, ön- és emberismeret, érzelmi élet gazdagítása, az önkifejezés és 

oldott kommunikáció segítése a zenei és mozgásos tevékenységek során.  

 Nemzeti kultúránk értékeinek megismertetése a népdalok, a népzene és néptánc különböző stílusainak 

bemutatásával, reprodukálásával a tanulók életkori és értelmi sajátosságainak függvényében. 

 Hagyományőrzés. 

 Ismerkedés a legismertebb klasszikus és kortárs zeneszerzők műveivel. 

Követelmény 

 Legyen képes adottságai függvényében a kifejező, szép, közös és/vagy egyéni éneklésre, a helyes 

artikulációra, a szöveg és dallam kapcsolatára épülő előadásmódra. 

 Folyamatosan fejlődjön dallamhallása, belső hallása, zenei memóriája, ritmus-, tempó-, és 

dinamikaérzéke. 

 Tudja érzékelni és érzékeltetni a zene és a dallam lüktetését, ritmusát, hangulatát, a hangok 

hosszúságát. 

 Elemi szinten legyen tájékozott a szolmizációról. 

 Legyen képes az emelkedő és ereszkedő dallamsor, a negyed és nyolcad lüktetésű ritmusok felisme-

résére, visszaadására. 

 Ismerje és becsülje meg nemzeti kultúránk hagyományait, értékeit (népdalok, népzene, néptánc, 

népdalfeldolgozások, néhány kiemelkedő magyar zeneszerző művei). 

 Alakuljon ki játékbátorsága, harmonikus mozgása. 

 Fejlődjön ízlése, fantáziája, kommunikációs, improvizációs, emocionális és szociális képessége. 

 Legyen képes a más tantárgyakban elsajátított ismereteit a drámában, táncban és bábjátékban is 

alkalmazni. 

 Fejlődjön improvizációs készsége a néma és szöveges játékokban. 

 Vegyen részt a népszokásokat megismertető, hagyományőrző játékokban, táncokban, ünnepi 

műsorokban.  
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 Ismerkedjen meg más népek és az etnikai kisebbségek kultúrájával, becsülje meg azokat. 

Tartalom 

 Ének – zene 5. 

 Ének – zene 6. 

 Ének – zene 7.  

 Ének – zene 8. 

Értékelés 

A tantárgy jellegéből adódóan érdemjeggyel nem értékelünk. A fejlődést, aktivitást értékeljük szövegesen, 

és a tanulókkal közösen szóban. Az értékelési szempontokat az évfolyam modulok tartalmazzák. A következő 

évfolyamba lépés feltételeit a főtémák követelményeiben kiemelt betűkkel jelöltük.  

8.1.2.1. ÉNEK - ZENE (5. ÉVFOLYAM) 

Óraszám    heti 1      évi  37  

Cél 

 Az éneklési kultúra, a zenei hallás, zenei képzelet és az improvizációs képesség továbbfejlesztése. 

 Tiszta éneklés, helyes artikuláció kialakítása, a dalok tartalmához alkalmazkodó ritmusú és 

dinamikájú előadásmód elsajátíttatása 

 A közös éneklés, mint élmény átélése.  

 A zenei írás - olvasás elemi szintű megismertetése.  

 Ritmushangszerek használata. 

 A zenehallgatás mint ízlésformáló, szabadidő eltöltő tevékenység megismertetése. 

 Zeneművek és az azokban megszólaló hangszerek felismertetése. 

 A vokális zene megfigyeltetése. 

 A harmonikus mozgás, ritmusérzék. A tartalomnak megfelelő előadásmód folyamatos fejlesztése.  

 Testi adottságaiknak és személyiségüknek megfelelő táncos, bábos és drámai kifejezőképesség 

kialakítása. 

Követelmény  

 Tudjon minél több, de legalább 10 – 15 dalt, a megfelelő tempóban és dinamikával, közösen, 

kiscsoportosan, vagy párosan énekelni. 

 Tartsa be éneklésnél a tanult szabályokat (artikuláció, légzéstechnika, tempó, hangerő). 

 Tudjon egyszerű kánont énekelni segítséggel, vegyen részt többszólamú éneklésben.  

 Ismerje a tanult szolmizációs hangokat és kézjeleket.  

 Tudjon szolmizációs és hangjegyes kottáról egyszerű dalokat felismerni, leolvasni segítséggel. 

 Ismerje és szólaltassa meg a tanult ritmusmotívumokat, olvassa és írja le azokat önállóan.  
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 Használja lehetőségei szerint a megismert ritmus - és ütőhangszereket ritmuskísérethez. 

 Fejlettségének megfelelően ismerkedjen és hallgassa a zeneirodalom nagyjainak műveit.  

 Folyamatosan ismerkedjen a hagyományok játékaival, énekes-táncos játékokkal, ünnepi szertartások 

játékaival, drámajátékokkal. 

 Tudjon néhány népi gyermekjátékot, egyszerű néptáncot társaival közösen előadni.  

 Énekelje a Himnuszt. 

Értékelés 

Jó: Tisztán, megfelelő tempóban és dinamikával énekel. A szolmizációs hangokat, kézjeleket ismeri, a tanult 

zenei ismeretekben jártas, jól alkalmazza azokat. A tanult dalokat szolmizációs kottáról is felismeri. Egyszerű 

ritmuskíséretet meg tud szólaltatni ritmus - és ütőhangszereken. Mozgása harmonikus, tánca ritmikus. 

Átlagos: Szívesen, de néha hamisan énekel. A tanult zenei ismeretek alkalmazásához alkalmanként 

segítséget igényel. Mozgása néha koordinálatlan. Hangulatától függően vesz részt játékokban, mozgásos 

improvizációkban, táncban. 

Gyenge: Hamisan énekel, a dalszövegeket pontatlanul tudja. A tanult zenei ismeretek alkalmazásához 

segítséget igényel. Mozgása darabos. Passzív. 

Tartalom 

 Éneklés 

 Zenei ismeretek 

 Zenehallgatás, zeneirodalom 

ÉNEK - ZENE 

ÉNEKLÉS 

Követelmény  

 Tudjon minél több, de legalább 10 - 15 gyermek -, mű - és népdalt a megfelelő tempóban és 

dinamikával, a hangulat kifejezésével énekelni. 

 Ismerkedjen régi és új stílusú népdalokkal, más népek dalaival, tanuljon meg néhányat.  

 Vegyen részt egy-két egyszerű kánon és többszólamú dal éneklésében. 

 Ismerjen meg dalokat a jeles napok köréből.  

 Tudja a dalok élményvilágát rajzban, szóban kifejezni.  

 Énekelje társaival a Himnuszt. 

Tartalom  

 Évszakokhoz kapcsolódó dalok gyűjtése, éneklése.  

 Régi és új stílusú népdalok éneklése, elemzése. 

 Betyár - és katonadalok.  

 Egyszerű kánonok, többszólamú dalok éneklése segítséggel.  
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 Más népek dalai.  

 Népi gyermekjátékok dalai.  

 Ünnepek, népszokások dalai.  

 Regős énekek.  

 Himnusz éneklése. 

 Dalok élményvilágának kifejezése rajzban, szóban. 
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ÉNEK - ZENE 

ZENEI ISMERETEK 

Követelmény 

 Ismerje a hangok szolmizációs nevét, kézjelét.  

 Ismerjen fel egyszerű dalt szolmizációs kottáról, kézjelről segítséggel.  

 Tudjon egyszerű dallamot segítséggel vonalközbe helyezni.  

 Legyen képes ritmusmotívumok önálló írására, olvasására. 

 Alkalmazza a megismert ritmushangszereket dalkísérethez, próbálkozzon kétszólamú ritmus 

megszólaltatásával. 

Tartalom 

 A környezet ritmusainak megfigyelése, ritmusjátékok. 

 Ritmuselemek, ritmusképletek megszólaltatása, írása, másolása, olvasása. 

 Dalfelismerés szolmizációs - és ritmuskottáról, közös éneklés.  

 Dalokhoz ritmuskíséret ritmushangszerekkel. Ritmikai kérdés – felelet.  

 Kétszólamú ritmus megszólaltatása kopogással, tapssal, ütős - vagy ritmushangszerrel. 

 Az ötvonalas kotta használata, könnyű, ismert dallamok lejegyzése segítséggel. 

 A felső „dó”, az alsó „ti”, „lá”, „szó”, a „fá”, „ti” kézjele, helye a vonalközben.  

 A pótvonal. A dó helye a pótvonalon.  

 Népdalok elemzése, zenei kérdés – felelet. 

 A hajlítás hangzása, technikai gyakorlása. 

ÉNEK - ZENE 

ZENEHALLGATÁS, ZENEIRODALOM 

Követelmény 

 Legyen képes a többször hallott zeneműveket felismerni, megnevezni, néhány gondolatot, 

szubjektív véleményt elmondani róluk.  

 Ismerje fel a zeneművekben megszólaló, már tanult hangszerek hangját. 

 Ismerje fel a vonós - és fúvós zenekar, a népi zenekar hangzását. 

 Kapcsolja össze segítséggel zenei, irodalmi és képzőművészeti ismereteit.   

 Ismerkedjen a gyermekkórus, a női - férfikar, a vegyes kórus előadásában megszólaló művekkel.  
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Tartalom 

 A kórusművészet. Különböző kórusművek, népdalfeldolgozások meghallgatása, a hangzásbeli 

különbségek észrevetetése (gyermekkórus, női- és férfikar, vegyes kórus). 

 A vonós -, fúvós -, és népi zenekar hangzása. Népi hangszerek meghallgatása (duda, cimbalom, 

tekerő). 

 Részletek a középkor és a barokk zeneműveiből. Jellegzetes részek irányított megfigyelése. 

 Dalok, zeneművek, irodalmi és képzőművészeti ismeretek kapcsolódása.  

 Különböző zeneművek témájának, szereplőinek, hangulatának, ritmusának megfigyelése 

(Csajkovszkij: Csipkerózsika; Kodály Zoltán: Mátrai képek, Zöld erdőben, Székelyfonó; Bartók Béla: 

Magyar képek; Egressy Béni: Klapka induló; Kodály Zoltán: Toborzó. Mai folk együttesek műveinek 

meghallgatása). 

8.1.2.2. ÉNEK – ZENE (6. ÉVFOLYAM) 

Óraszám        heti 1            évi  37               

Cél 

 Az élményekből fakadó aktív éneklési kedv fenntartása, az éneklési készség, zenei hallás 

továbbfejlesztése. 

 A személyiség, a mozgás, az érzelmi élet harmonikus, differenciált fejlesztése. 

 Szép, kifejező éneklés az ismert zenei fogalmak alapján.  

 A többszólamúság készségének megalapozása kánonok éneklésével. 

 A zenei írás - olvasás elemi szintű megismertetése, alkalmazása.  

 A ritmusérzék fejlesztése, ritmushangszerek megszólaltatása.  

 Az egyéni zenei ízlés, a zeneértő és- érző képesség fejlesztése. 

 A magyar folklór, az alapvető táncos, bábos és dramatikus kifejezési formák megismertetése.  

Követelmény 

 Tudjon minél több, de legalább 10 - 15 nép-, mű-, és gyermekdalt pontosan, megfelelő tempóban és 

dinamikával énekelni.  

 Tudja az egyszerű ritmusjeleket, ismerje nyújtott és éles ritmust, a szinkópát, hangoztassa és 

alkalmazza a ritmusjelét. 

 Legyen képes ritmuskísérettel, ritmushangszerekkel együtt énekelni. 

 Ismerjen zenei formákat, műfajokat. 

 Legyenek ismeretei magyar zeneszerzőkről, népdalgyűjtőkről.   

 Vegyen részt kánonok éneklésében.  

 Szívesen hallgasson zenét, ismerje fel néhány klasszikus és mai zeneszerző egy-egy művét. 
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 Elemi szinten legyen tájékozott a szolmizációról. 

 Énekelje pontosan a magyar Himnuszt. 

 Legyen képes énekes – mozgásos – táncos játékok előadására. 

 Ismerje a csárdás alaplépéseit. 

Értékelés 

Jó: Tisztán, megfelelő tempóban és dinamikával, pontos szövegtudással énekel. A tanult ritmus - és 

kézjeleket felismeri, a tanult zenei ismereteket tudja, jól alkalmazza. A szolmizációt elemi szinten tudja. 

Mozgása harmonikus, tánca ritmikus. 

Átlagos: Szívesen, de néha hamisan énekel. A tanult zenei ismeretek alkalmazásában bizonytalan. Mozgása 

néha koordinálatlan. Hangulatától függően vesz részt játékokban, mozgásos improvizációkban, táncban. 

Gyenge: Hamisan, pontatlanul énekel. A tanult zenei ismeretek alkalmazásához segítséget igényel. Mozgása 

darabos. Passzív. 

Tartalom 

 Éneklés 

 Zenei ismeretek 

 Zenehallgatás, zeneirodalom 

ÉNEK – ZENE 

ÉNEKLÉS 

Követelmény  

 Tudjon minél több nép -, mű - és gyermekdalt, ünnepkörhöz kapcsolódó dalt tisztán, pontosan, 

átéléssel énekelni társakkal vagy egyénileg.   

 Ismerkedjen a magyar népzene csoportjaival, régi és új stílusú népdalokkal. 

 Ismerkedjen más népek dalaival, tanuljon meg néhányat.  

 Vegyen részt kánonok éneklésében.  

 Legyen képes a dalok élményvilágát szóban, rajzban és mozgásban egyszerűen kifejezni.  
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Tartalom 

 Újabb, népszokásokhoz, ünnepekhez, évszakokhoz kapcsolódó népdalok megismerése, közös, 

és/vagy önként vállalt egyéni éneklése a tanult kifejezési eszközök betartásával.  

 Régi és új stílusú dalok tanulása, összehasonlítása. 

 Kánonok megszólaltatása.  

 Ismerkedés más népek dalaival (a szűkebb, illetve tágabb lakókörnyezetben élő kisebbségek 

hagyományai, népszokásai, népdalai, az országhatáron túli népek dalai).  

 A históriás énekek és jellemzőik (összevetésük más tantárgyaknál tanult ismeretekkel).  

 Népi gyermekjátékok, ünnepek, népszokások dalai.  

 A Himnusz pontos, átélő éneklése.  

 Dalok élményvilágának kifejezése szóban, rajzban 

ÉNEK – ZENE 

ZENEI ISMERETEK 

Követelmény 

 Érezze és hangoztassa az egyenletes lüktetést, a dalritmust.  

 Ismerje fel a nyújtott és éles ritmust, a szinkópát és írásjelét, legyen képes a begyakorolt 

ritmuselemek megszólaltatására.  

 Ismerje fel az oktávonként ismétlődő szolmizációs hangokat. 

 Biztonságosan tájékozódjon a vonalrendszerben, tudjon egyszerű dallamokat szolmizálni.  

 Legyen képes dalokhoz egyszerű ritmuskíséretet adni ritmushangszereken.  

Tartalom  

 A megismert zenei műfajok (népzene, műzene) jellemzői, összehasonlításuk. A népzene stílusjegyei.  

 Betűkotta, ötvonalas kotta használata. A pótvonal.  

 Könnyű ötfokú dallamok lejegyzése C- dóban. 

 A hétfokúság.  

 Ritmusok írása - olvasása önállóan.  

 Az éles- és nyújtott ritmus, a szinkópa és jeleik. 

 Ritmuskíséretek dalokhoz. Ritmusok pontos megszólaltatása képességek szerint. Ritmushangszerek 

használata. 

 Ritmus- és memóriajátékok, olvasógyakorlatok. Ritmus - staféta. Improvizációk.  

ÉNEK - ZENE 

ZENEHALLGATÁS, ZENEIRODALOM 

Követelmény  
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 Legyen igénye egyéniségének megfelelő, klasszikus és népzenei művek hallgatására.  

 Rendelkezzen ismeretekkel magyar zeneszerzőkről, népdalgyűjtőkről  

 Ismerje fel a tanult hangszereket hallás után.  

 Legyen képes felismerni, megnevezni a többször hallott zeneműveket, részleteket.  

 Ismerje fel a tanult vokális és hangszeres hangszíneket.  

Tartalom  

 Betekintés a XIII. század zenéjébe (Haydn: Üstdobszimfónia II. tétel; Beethoven: VI. szimfónia IV. 

tétel a zeneművek jellegzetes részleteinek irányított megfigyelése). 

 A klasszikus zenekar hangszereinek, hangszercsoportjainak megfigyelése zeneművekben. 

 Magyar népdalgyűjtők és szerzők népzenei ihletésű műveinek meghallgatása, elemzése (Kodály 

Zoltán, Bartók Béla, Bárdos Lajos választott művei). 

 A tanult népdalfeldolgozások eredeti felvételeinek meghallgatása. 

 Állatok hangjának, mozgásának érzékeltetése hangszereken (Daquin: Kakukk; Bartók Béla: 

Medvetánc; Prokofjev: Péter és a farkas). 

 Folk- és dzsessz- zenekarok hangzása, hangszereik.  

 Hangszerek, hangszínek felismerése, megnevezése.   

 Zenei élmény ábrázolása, kifejezése; zeneművek, részletek hallgatása, kapcsolása irodalmi, 

történelmi, képzőművészeti ismeretekhez. 

8.1.2.3. ÉNEK – ZENE (7. ÉVFOLYAM) 

Óraszám       heti 1     évi  37  

Cél 

 Az élményekből fakadó aktív, örömteli éneklés, zenehallgatás, táncolás igényének kialakulása. 

 Felszabadult, kifejező éneklés a megismert zenei fogalmak alapján. 

 Az éneklési, zenehallgatási és mozgáskultúra, a zenei ízlés és befogadóképesség továbbfejlesztése 

 Alapszintű zenei ismeretek képességek szerinti elsajátítása, alkalmazása. 

 A megismert hangszerek, zenekarok hangjának, hangzásának felismerése. 

 A hagyományőrzés igényének kialakulása. Betekintés a lakóhely szerinti tájegységek, nemzeti és 

etnikai kisebbségek néprajzi sajátosságaiba.  

 Betekintés a XIX. század néhány zenei irányzatába. 

Követelmény 

 Legyen képes a megismert dalok egyéni vagy/és csoportos előadására, a szöveg, a dallam, a 

ritmus és hangulat képesség szerinti visszaadására. 

 Képességei szerint vegyen részt kánonok és többszólamú dalok éneklésében. 
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 Szívesen hallgasson zenét, ismerje fel néhány klasszikus és kortárs zeneszerző többször hallott 

művét. 

 Tudjon dalokat egyszerű ritmuskísérettel előadni. 

 Legyen képes a zenei írás – olvasás tanult alapelemeinek alkalmazására. 

 Tudja néhány néptánc, történelmi és társastánc alaplépéseit képességei szerint. 

Értékelés 

Jó: Tisztán, szöveghűen, a megfelelő tempóban és dinamikával énekel. A zenei írás – olvasás tanult elemeit 

felismeri, alkalmazza. A megismert zeneműveket felismeri. Szívesen, aktívan vesz részt kulturális 

eseményekben. Mozgáskultúrája jó. 

Átlagos: Nem mindig énekel tisztán, szövegtudása időnként pontatlan. A tanult zenei ismeretekben 

bizonytalan  A megismert zeneműveket nem mindig ismeri fel. Mozgáskultúrája átlagos. Hangulatától 

függően vesz részt kulturális eseményekben. Kissé gátlásos. 

Gyenge: Hamisan, pontatlanul énekel. Zenei ismeretei hiányosak. Mozgáskultúrája gyenge. Passzív. 

Tartalom 

 Éneklés 

 Zenei ismeretek 

 Zenehallgatás, zeneirodalom 

ÉNEK – ZENE 

ÉNEKLÉS 

Követelmény 

 Tudjon minél több, de legalább 10 – 15 nép- és műdalt pontosan, szöveghűen, a megfelelő 

dinamikával, ritmussal, a hangulat érzékeltetésével egyénileg és/vagy társaival együtt énekelni. 

 Ismerje meg a magyar népzene rétegeit, ismerje fel a régi és új stílusú népdalokat. 

 Legyen fogékony más népek kultúrája iránt, ismerkedjen szűkebb környezete, a nemzeti és etnikai 

kisebbségek, más népek dalaival, tanuljon meg néhányat. 

 Képességei szerint vegyen részt kánonok, kétszólamú dalok éneklésében. 

 Ismerkedjen a jeles napok dalaival, vegyen részt azok előadásában. 

Tartalom 

 Népdalok, népdalstílusok, népdalfeldolgozások (régi és új stílusú népdalok). 

 Ismerkedés a szűkebb környezet, tájegység dalaival. 

 A lakóhelyen vagy környékén élő nemzeti és/vagy etnikai kisebbségek dalainak megismerése. 

 Más népek dalai (válogatás kiadványokból a tanulócsoport képességeinek megfelelően). 

 Jeles napok (nemzeti ünnepek, karácsony, húsvét, anyák napja) népszokások dalai. (szüret, Luca – 

nap, betlehemezés, stb.). 
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 Klasszikus és kortárs zeneszerzők dalai. (a XIX. század klasszikusai: pl. J. Brahms: Kismadár; F. 

Schubert: Pusztai rózsa; kortárs zeneszerzők: pl. részletek Bartók Béla és Kodály Zoltán 

kórusműveiből, daljátékaiból, népdalfeldolgozások). 

 Régi és új stílusú népdalok és népies műdalok összehasonlítása, jellemzői, csoportosításuk. 

 Kánonok és kétszólamú dalok kifejező éneklése. 

 A Szózat éneklése. 

ÉNEK – ZENE 

ZENEI ISMERETEK 

Követelmény 

 Legyen képes a zenei írás-olvasás megismert jelrendszerének használatára képességei szerint. 

 Ismerje fel a tanult dalokat ritmusjegyek és/vagy szolmizációs jelek alapján. 

 Tudjon megszólaltatni ritmushangszereket, dalokat egyszerű ritmuskísérettel előadni.  

 Legyen gyakorlott a ritmusok írásában, olvasásában, megszólaltatásában.  

 Ismerje a vonalrendszert és tájékozódjon benne képességei szerint.  

 Ismerje fel a megismert hangszerek, zenekarok hangját, néhány közismert zenei műfajt. 

 Legyen képes a tanult dalok felismerésére motívumok alapján. 

Tartalom 

 Egyszerű dallamok lejegyzése C- dóban, ötvonalas kottára. 

 Ritmusgyakorlatok (ritmusok írása, olvasása, lejegyzése, ritmusjátékok, ritmuskíséretek, 

ritmuskánonok, kétszólamú ritmusgyakorlatok, ritmushangszerek megszólaltatása, ritmuszenekar 

összeállítása). 

 Olvasógyakorlatok (számkotta, betűkotta olvasása, dallamkártya rendezése, dalfelismerések). 

 Dalcsoportosítások, elemzések. 

 A népzene jellegzetességeinek megfigyelése (néprajzi háttér, ereszkedő dallamok, visszatérő 

szerkezet, változó ütemek, kupolás dallamok). 

 Hangszerek, zenekarok hangjának, hangzásának megfigyelése, felismerése, összehasonlítása 

(Comenius Logo program segítségével is lehet).  

ÉNEK – ZENE 

ZENEHALLGATÁS, ZENEIRODALOM 

Követelmény 

 Legyen képes zenei részletek irányított megfigyelésére, a többször hallott, zeneművek, részletek 

felismerésére, megnevezésére. 

 Szerezzen ismereteket a legkiemelkedőbb magyar zeneszerzők műveiről, munkásságáról. 
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 Képességei szerint vegye észre a megfigyelt zenei irányzatok közti legszembetűnőbb különbségeket. 

 Hallgassa szívesen a megismert zeneműveket. 

Tartalom 

 A XIX. század zenei stílusának, a romantikának megfigyelése legismertebb európai képviselőinek 

művein keresztül (Muszorgszkij: Egy kiállítás képei; Schubert: A – dúr zongoraötös; Chopin: G – 

moll mazurka). 

 Klasszikus és kortárs magyar zeneszerzők komoly- és szórakoztató műveinek meghallgatása (Erkel 

Ferenc: Bánk Bán, Hunyadi László; Liszt Ferenc: XV. magyar rapszódia, valamelyik szimfonikus 

költeménye; Kodály és Bartók művei; a mai szórakoztató zene jeles képviselőinek választott művei).  

 A zenei élmények kifejezése szóban, írásban, rajzban. 

8.1.2.4. ÉNEK – ZENE (8. ÉVFOLYAM) 

Óraszám       heti 1         évi  37  

Cél 

 A tanult dalok szöveghű, kifejező előadása egyénileg és csoportosan, a megismert zenei fogalmak 

alapján. 

 Az éneklési, zenehallgatási és tánckultúra képességek szerinti elsajátítása. 

 A zenei írás – olvasás alapjainak elsajátítása, a tempó, ritmus és dinamikai jegyek felismerése, 

alkalmazása képesség szerint. 

 A megismert hangszerek és zenekarok felismerése, ritmushangszerek megszólaltatása. 

 A zenei ízlés, a zeneértő és érző képesség fejlesztése. 

 Betekintés a XX. század néhány zenei irányzatába.  

 A személyiség harmonikus, differenciált fejlesztése a tánc és mozgásművészet eszközeivel. 

 Alapvető táncos kifejezési formák megismerése a néptánc, valamint egy – két történelmi és társastánc 

mozgáselemeiből  

 Betekintés a nemzeti és etnikai kisebbség, valamint más népek dalaiba, néptáncaiba, a lakóhely 

szerinti tájegység néprajzi sajátosságaiba. 

Követelmény 

 Legyen képes a megismert dalok kifejező, szöveghű, egyéni és csoportos előadására. 

 Ismerkedjen a lakóhely szerinti tájegység, más népek, nemzeti és etnikai kisebbségek dalaival, 

táncaival, népszokásaival. 

 Képességei szerint tudja alkalmazni a zenei írás – olvasás alapjairól tanultakat. 

 Legyen tájékozott a vonalrendszerben, a ritmusok olvasásában, megszólaltatásában. 

 Legyen gyakorlott a zenei részletek megfigyelésében, zenei élményei kifejezésében. 

 Hallgassa szívesen a megismert zeneműveket, a szülőföld zenéjét. 
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 Tudjon néhány néptáncot, történelmi – és társastáncot képességei szerint előadni. 
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Értékelés 

 Jó: Tisztán, kifejezően, szöveghűen énekel. A tanult zenei ismereteket jól alkalmazza. A 

megismert zeneműveket felismeri. Mozgáskultúrája jó, aktívan részt vesz kulturális eseményeken. 

 Átlagos: Szívesen énekel, de nem mindig tisztán. A zenei ismeretekben bizonytalan. A megismert 

zeneműveket nem mindig ismeri fel. Mozgáskultúrája átlagos. Gátlásossága miatt nem szívesen 

szerepel.  

 Gyenge: Hamisan, pontatlanul énekel. Zenei ismeretei felületesek. Mozgáskultúrája gyenge. 

Passzív. 

Tartalom 

 Éneklés 

 Zenei ismeretek 

 Zenehallgatás, zeneirodalom 

ÉNEK – ZENE 

ÉNEKLÉS 

Követelmény 

 Ismerjen meg, és tudjon minél több, de legalább 10 – 15 új dalt kifejezően, tisztán, megfelelő 

tempóban és dinamikával énekelni. 

 Ismerje fel a tanult dalokban a megismert stílusjegyeket. 

 Legyen képes a dalok élményvilágát szóban, rajzban és/vagy mozgásban is egyszerűen kifejezni. 

 Ismerkedjen más népek, a hazai nemzetiségi és etnikai kisebbségek, a lakóhely szerinti szűkebb 

tájegység dalaival, tanuljon meg néhányat. 

 Vegyen részt kánonok, többszólamú dalok éneklésében képességei szerint. 

 Legyen képes a Himnusz és a Szózat méltó éneklésére társaival együtt. 

Tartalom 

 Magyar népdalok és népdalfeldolgozások a történelem különböző korszakaiból (stílusjegyeik, 

tempójuk, dinamikájuk, hangulatuk, előadásuk egyénileg és/vagy közösen). 

 Tájegységek, a szűkebb környezet dalai, összehasonlításuk (a népdalok néprajzi háttere, értelmezése). 

 Ismerkedés hazai nemzetiségi és etnikai kisebbségek, valamint más népek dalaival (jellemzőik, 

összehasonlításuk). 

 Kánonok, egyszerű kétszólamú dalok éneklése. 

 A Himnusz és a Szózat méltó éneklése. 

 Jeles napok, ünnepek, népszokások dalai (iskolai ünnepek, a nemzet ünnepei, ballagási dalok). 

 Klasszikus és kortárs zeneszerzők dalai. 
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ÉNEK – ZENE 

ZENEI ISMERETEK 

Követelmény 

 Érzékelje a zene és a dallam lüktetését. 

 Legyen képes a tanult ritmuselemek és ritmusképletek megszólaltatására. 

 Tudjon elemi szinten egyszerű dallamokat szolmizálni és lejegyezni segítséggel. 

 Ismerje fel a tempó, a ritmus és a dinamika jegyeit, alkalmazza azokat adott szituációkban. 

 Legyen képes ritmushangszerek megszólaltatására. 

 Ismerje fel a megismert hangszerek és zenekarok hangját, hangzását.  

 Tudja a mű- és népzene lényegi különbségét.  

Tartalom 

 A tanult dallami és ritmikai elemek gyakorlása. 

 Szolmizálás, dallamolvasás, lejegyzés képesség szerint. 

 Ritmusgyakorlatok, ritmusjátékok, ritmuskíséretek, ritmusok lejegyzése. 

 Az ereszkedő és emelkedő dallamok megfigyelése, dallamvonaluk, dalelemzés, dalok csoportosítása. 

 Kórusok, hangszerek, zenekarok hangzásának megfigyelése. Részvétel ritmuszenekarban. 

 A mű- és népzenéről tanultak összegzése. 

ÉNEK – ZENE 

ZENEHALLGATÁS, ZENEIRODALOM 

Követelmény 

 Legyen képes felismerni és megnevezni a többször hallott zeneműveket. 

 Hallgassa szívesen a szűkebb és tágabb szülőföld dalait, a legismertebb magyar zeneszerzők műveit 

ízlése szerint. 

 Tudjon különbséget tenni a megismert zenei irányzatok között stílusjegyeik alapján. 

 Legyen képes zenei élményei kifejezésére. 

Tartalom 

 Népdalok, népdalfeldolgozások, tájegységek népzenéjének irányított meghallgatása. 

 Klasszikus és kortárs zeneszerzők műveinek megismertetése, elemzése, részleteik felismerése 

többszöri meghallgatás után. A zeneszerzők rövid életrajza.  

 A XX. század néhány jellemző zenei irányzatának megismertetése. / dzsessz, az igényes szórakoztató 

zene /  

 Jeles napokra, alkalmakra szóló zeneművek meghallgatása, értelmezése.  

 A műzenei ismeretek rendszerezése. 

 Zenei élmények kifejezése. 
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 Az évszakok ünnepköreihez kapcsolódó népszokások, népi játékok, (lakodalmas játékok). 

 Az év jeles napjainak szokásai, szertartásai (az előző években megismertek bővítése). 

 Történelmi és irodalmi tanulmányokhoz kapcsolódó ősi szertartások megismerése, előadása. 

 Bábok, maszkok készítése a tanult technikákkal, bábmozgatás. 

 Ünnepi köszöntőszöveg, szövegrészlet elsajátítása, előadása. 

 Színházlátogatás. 

8.2. VIZUÁLIS KULTÚRA 

8.2.1. VIZUÁLIS KULTÚRA (1 - 4. ÉVFOLYAM) 

A műveltségi terület olyan élményszerű ismeretek nyújtását állítja középpontba, melyek hozzájárulnak a 

képességek fejlesztéséhez, a harmonikus személyiség kialakulásához. Jellemzője az értékközvetítés és 

értékőrzés mellett az aktív befogadásra és alkotásra késztetés. Hozzájárul a szellemi, lelki tulajdonságok 

gyarapításához, az esztétikai fogékonyság, a fantázia, az érzékenység fokozásához. Az iskolai nevelés, 

oktatás rehabilitációs célú feladatainak megvalósításának kiemelt szerepe van a gyakorlati 

tevékenységeknek, mert általuk az ismeretek élményszerűvé válnak, segítik a mélyebb megismerést, 

fejlesztik a kreativitás. A tevékenységek, az alkotás széleskörű kínálata lehetőséget teremt az egyéni 

adottságok kibontakoztatására, a differenciális megvalósítására. 

Óraszám 

1. évfolyam évi 37 heti 1 

2. évfolyam évi 37 heti 1 

3. évfolyam évi 37 heti 1 

4. évfolyam évi 37 heti 1 

Cél  

 A figyelem és érdeklődés felkeltése a környező világ és az emberi alkotások vizuális sokfélesége, 

azok megbecsülése iránt. 

 Az önkifejezés fejlesztése, az alkotás örömének átélése, a személyiség formálása a tantárgy kínálta 

lehetőségekkel.  

 Az esztétikai érzék és ízlés fejlesztése, a látvány és alkotás átélése, az esztétikai fogékonyság 

kialakítása.  

 A gondolkodási műveletek (analízis - szintézis, absztrakció, általánosítás, ítéletalkotás) és a 

megismerési módszerek (megfigyelés, csoportosítás, összehasonlítás) fejlesztése, rajzi, építési, 

konstruálási feladatokkal.  

 A vizuális jelenségek, információk, közlésformák (jelek, ábrák, közlekedési jelek, újság, reklám,) 

megértése. 
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 A mindennapi tárgyak, eszközök, épületek funkciójának, jelentésének és jelentőségének megértése. 

Követelmény  

 Legyen képes a térre, színre, formára vonatkozó ismereteit a mindennapi életben képességei szerint 

alkalmazni. 

 Legyen képes a képi információk befogadására, általuk a világban való eligazodásra. 

 Ismerje fel a vizuális nyelv alapelemeit környezete tárgyain, illetve műalkotásokon.  

 Szerezzen gyakorlottságot a kifejezési technikák, eljárások alkalmazásában, megvalósításában, a képi 

közlések kigondolásában, elkészítésében.  

 Jelenítse meg látványélményeit festéssel és a tanult grafikai eszközökkel.  

 Fogalmazza meg műalkotásokkal kapcsolatos gondolatait, érzelmeit.  

 Műalkotásokon tett megfigyeléseit kapcsolja más tantárgyak tanulása során szerzett ismereteihez. 

 Egyszerű természeti formákról, szögletes - és forgásformákról készítsen képességeinek megfelelően 

tanulmányrajzot, illetve elöl-, felül-, oldalnézetből rajzot.  

 Helyesen értelmezze a tankönyvek magyarázó rajzait, ábráit.  

 Tudjon adott funkciónak megfelelő tárgyakat készíteni különböző anyagokból képességei szerint.  

 Ismerje fel a funkció és a forma közötti összefüggést.   

 Alkalmazza a következő technikákat: ceruza - és filctollrajz, vizes vízfesték, tempera, formázás 

képlékeny anyagból, papír vágása, hajtogatása, folt és montázs képzése.  

 Legyen képes látvány -, irodalmi - és zenei élményei egyszerű képi megfogalmazására.  

 Tudjon sík -, bot - és gyűszűbábot, egyszerű maszkot, nagyméretű bábot készíteni.  

 Tudjon néhány egyszerű tárgyat, játékot elkészíteni minta és önálló terv alapján.  

Tartalom  

 Rajz és kézművesség 1. 

 Rajz és kézművesség 2. 

 Rajz és kézművesség 3. 

 Rajz és kézművesség 4. 

Értékelés 

A tantárgy tanítása során a fejlődés értékelésére fektetjük a hangsúlyt. Szöveges értékelést végzünk. Az 

egyes témakörök befejeztével kis kiállítást rendezünk, melyen a tanulók maguk is összehasonlíthatják 

munkájukat társaikéval, megfigyelhetik az egyes témák technikai megoldásainak, képi megformálásának 

lehetőségeit. A következő évfolyamba lépés feltételeit a követelményekben kiemelt betűkkel jeleztük. 

Az értékelést jó, átlagos, gyenge kategóriákkal végezzük. Amennyiben kimagasló tehetségű tanulónk is van, 

beiktathatjuk a kiváló minősítést is.  

8.2.1.1. RAJZ ÉS KÉZMŰVESSÉG (1. ÉVFOLYAM) 



Cecei Általános Iskola  Pedagógiai Program IV. rész 

 

Óraszám        heti  1,5            évi  55,5  

Cél 

 A figyelem, gondolkozás, koncentráció, önkifejezés fejlesztése. 

 A természeti formák sokféleségének, összetettségének megismerése közvetlen tapasztalással.  

 A formák, színek egymáshoz való viszonyának felismertetése.  

 Az alapvető képi kifejezőeszközök, egyszerű ábrázolási módok, technikák megismertetése, helyes 

használata.  

 A finommotorika fejlesztése. 

 Társak munkái iránti érdeklődés felkeltése.  

 Tankönyveik magyarázó rajzainak, ábráinak helyes értelmezése.  

 A mindennapokban előforduló gesztusok, testbeszéd értelmezése.  

 Figyelemfelkeltés a mindennapi látványok esztétikumának felismerésére.  

 Egyszerű látványélménnyel kapcsolatos gondolatok, érzelmek megfogalmazása, megjelenítése. 

 A helyes munkamenet és technika kialakítása.  

Követelmény  

 Tudja a legegyszerűbb természeti formákat adott szempontok szerint összehasonlítani, csoportosítani.  

 Legyen képes ezekből ritmusok, egyszerű kompozíciók létrehozására.  

 Tapasztalati úton értse meg a ritmus lényegét.  

 Gömbölyű és szögletes formákat tudjon térben felépíteni, síkban ábrázolni, egyszerű anyagokkal, 

illetve technikákkal.  

 Tudja megkülönböztetni és megnevezni a színeket.  

 Legyen képes a külső teret az ég és föld elkülönítésével, az évszakok legjellemzőbb tulajdonságaival 

síkban ábrázolni.  

 Hozzon létre zárt, illetve egymásba nyíló tereket különböző tárgyakkal.  

 Helyesen értelmezze tankönyvei magyarázó rajzait, ábráit, a környezet egyszerű jeleit, látványait, az 

emberi gesztusokat.  

 Legyen képes egyszerű síkbábok elkészítésére.  

 Tudjon egyszerű használati és dísztárgyakat mintakövetéssel elkészíteni. 

 Tudja képességei szerint használni a megismert anyagokat, munkaeszközöket, alkalmazni a 

megismert technikákat.  

Tartalom  

 Vizuális nyelv 

 Kifejezés, képzőművészet 

 Vizuális kommunikáció 
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 Tárgy- és környezetkultúra 

 Technika 
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Értékelés 

Jó: Finommotorikus fejlettsége korának megfelelő. A színeket, formákat felismeri, azokat ügyesen 

csoportosítja. Képi megfogalmazásai kreatívak. A tanult technikákat ügyesen alkalmazza. Munkái 

esztétikusak. Az egyszerű vizuális információkat jól értelmezi. 

Átlagos: Finommotorikus fejlettsége megfelelő. A színeket, formákat felismeri. A tanult technikákat némi 

segítséggel alkalmazza. Csoportosítások, kompozíciók létrehozásánál, a tanult technikák alkalmazásánál 

időnként segítséget igényel. Az egyszerű vizuális információkat általában megérti, néha segítségre szorul.  

Munkái időnként igénytelenek, pontatlanok. 

Gyenge: Finommotorikája fejletlen. Bizonyos színeket, formákat bizonytalanul, segítséggel nevez meg. 

Csoportosításoknál, kompozíciók létrehozásánál, a tanult technikák alkalmazásánál, az egyszerű vizuális 

információk értelmezésénél segítséget igényel. Munkái rendetlenek, pontatlanok. 

RAJZ ÉS KÉZMŰVESSÉG 

VIZUÁLIS NYELV 

Követelmény  

 Legyen képes néhány egyszerű forma, vonalfajta, szín felismerésére, megnevezésére, használatára. 

 Tudja a síkszerű, gömbölyded, tojásdad természeti formákat összehasonlítani, csoportosítani szín, 

forma és nagyság szerint.  

 Legyen képes forma - és színritmusokat, egyszerű kompozíciókat létrehozni.  

 Ismerkedjen a formák összetettségével.  

 Alkalmazza a foltfestést. 

 Vegye észre és tudja meghatározni tárgyak helyét, helyzetét alkotásokban. 

Tartalom  

 Ismerkedés a vizuális nyelv alapelemeivel (vonal – vastag, vékony, egyenes, ferde, körvonal, 

hullámvonal; szín – a fő színek; forma – kicsi, nagy, szögletes, gömbölyű, hosszúkás, gömbölyded, 

tojásdad,) . 

 Síkszerű, gömbölyded, tojásdad természeti formák összehasonlítása, csoportosítása, forma, nagyság, 

szín szerint.  

 Gömbölyű és hosszúkás mesterséges formák, szögletes - és forgásformák összehasonlítása, 

csoportosítása.  

 Ritmusok képzése, kompozíciók létrehozása. 

 Foltfestés. 

 Tárgyak helyének és helyzetének megfigyelése, meghatározása, szerepeltetése alkotásokban. 

RAJZ ÉS KÉZMŰVESSÉG 

KIFEJEZÉS, KÉPZŐMŰVÉSZET 
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Követelmény  

 Tudja a gömbölyded természeti formákat foltszerűen és vonalasan ábrázolni.  

 Legyen képes látvány-, irodalmi-, zenei élményei, az önmagával vagy a családdal kapcsolatos 

események egyszerű képi megfogalmazására (rajz, festmény). 

 Külső térábrázolásaiban különítse el az eget és földet, fejezze ki rajzi eszközökkel az évszakok 

legszembetűnőbb jellegzetességeit.  

 Legyen képes gömbölyű formákból emberalak felépítésére, foltfestéssel és vonalasan az emberalak 

ábrázolására képességei szerint.  

 Vegyen részt a tanár által vezetett csoportmunkában, közös alkotásban.  

 A tanult mesékhez, dalokhoz készítsen egyszerű síkbábokat, maszkokat segítséggel. 

 Legyen képes egyszerű észrevételeket tenni műalkotások megfigyelése közben. 

Tartalom  

 Gömbölyű és tojásforma foltszerű ábrázolása (gyümölcsök, léggömbök - papírragasztás, vízfestés).  

 Meséhez, dalhoz egyszerű síkbábok, illusztrációk készítése.  

 Külső tér ábrázolása föld és ég jelzésével az időjárás, évszakok egyszerű jelenségeihez kapcsolódva 

(nagyméretű kép festése csoportmunkával - vízfestés, ujjfestés, tempera, kréta).  

 Emberalak felépítése gömbölyű formákból (török basa, hóember hóból, alma – Mikulás). 

 Emberalak ábrázolása vonalasan, foltszerűen (a családdal, vagy önmagával kapcsolatos események, 

élmények). 

 Papírzacskóból maszk készítése.  

 A kompozíciós gyakorlatokhoz kapcsolódó játékos, modern műalkotások, gyermekrajzok bemutatása, 

megfigyelése, megbeszélése. 

 Műalkotások szemlélése (néhány perc), közös beszélgetés tárgyakról, színekről, formákról, 

élőlényekről. 

 Történek eljátszása az alkotott bábokkal. 

RAJZ ÉS KÉZMŰVESSÉG 

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ 

Követelmény  

 Ismerje meg és alkalmazza a rajzolás technikáját.  

 Készítsen egyszerű természeti formákról felismerhető elölnézeti rajzot.  

 Ismerje meg és értelmezze helyesen a tankönyvek magyarázó rajzait, ábráit.  

 Ismerje fel az egyszerű gesztusokat, a testbeszéd jelentését. 

Tartalom  

 Gömbölyded, tojásdad természeti formák elölnézeti vonalas rajza és foltszerű ábrázolása. 
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 Tankönyvek magyarázó rajzainak, a szűkebb környezet jeleinek megfigyelése, elemzése, értelmezése.  

 Gesztusok, testbeszéd értelmezése, felismerése ábrákról. 

 Saját jelek választása, rajzolása, társak jelének meg- és felismerés 

RAJZ ÉS KÉZMŰVESSÉG 

TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA 

Követelmény 

 Készítsen adott funkciónak megfelelő egyszerű tárgyakat papírból, képlékeny anyagból minta 

után.  

 Tudjon különböző tárgyak felhasználásával zárt, illetve egymásba nyíló teret létrehozni. Ismerje 

meg a leporellókészítés elemi technikáját, a papírhajtogatást.  

 Készítsen egyszerű ajándéktárgyakat.  

Tartalom  

 A tér egyszerű viszonylatai, téri szerkezetek (a kívül – belül fogalmának kialakítása). 

 Makett készítése (egymáshoz kapcsolódó terek létrehozása leporellóból, ezek berendezése, pl. 

babaszoba).  

 Tárgyalkotó folyamat (játékbútorok készítése papírdobozból). 

 Térhasználat, a tájékozódás játékai.   

 Ajándékkészítés papírból Anyák Napjára.  

 Szemlélődés folyóiratokban (lakások, bútorok megtekintése). 

 A környezet alakítása, ízlésfejlesztés (tanterem csinosítása). 

TECHNIKA 

Ismerkedés különböző technikákkal, munkaeszközökkel, anyagokkal: 

 Ceruza-, golyóstoll-, ecsetrajz, vízfestés, ujjfestés, tempera, kréta.  

 Konstruálás papírból tépéssel, nyírással, hajtogatással. 

 Mintázás plasztilinből, agyagból. 

 A papírzacskó és síkbáb készítésének egyszerű technikája. 

8.2.1.2. RAJZ ÉS KÉZMŰVESSÉG (2. ÉVFOLYAM) 

Óraszám        heti  1           évi   37          

Cél 

 A vizuális kultúra 1. évfolyamos követelményeire épülő ismeretek, képességek, folyamatos 

fejlesztése.  

 A tárgyak és jelenségek, egyszerű relációk és jelek jellemzőinek felismertetése.  
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 Különféle technikák, munkaeszközök és könnyen megmunkálható anyagok megismerése, 

alkalmazása. 

 Az alapvető képi kifejezőeszközök, kompozíciós eljárások alkalmazása.  

 A manuális- és megfigyelőképesség, koncentráció, kommunikációs készségek és ízlés folyamatos 

fejlesztése.  

 Az alkotó tevékenység közbeni tapasztalatszerzés, saját gondolatok közérthető megjelenítése. 

 Műalkotások iránti érdeklődés felkeltése.  

Követelmény  

 Hozzon létre ritmusokat egyszerű természeti formákból, komponáljon, önállóan. 

 Tudjon ember - és egyszerű állatfigurát termésekből, forgásformákat képlékeny anyagból felépíteni.  

 Legyen képes a formák elemi szintű elvonatkoztatására, megnevezésére.  

 Ismerkedjen a téri szerkezetekkel, térbeli viszonylatokkal, tudja meghatározni a tárgyak helyét, 

helyzetét segítséggel. 

 Legyen képes a sík- és térformák megkülönböztetésére, megnevezésére, ábrázolására.    

 A tér síkábrázolását, élményeit legyen képes színes technikák segítségével kifejezni. 

 Folyamatosan ismerje meg a környezet információs jeleit.  

 Tudja saját gondolatait, élményeit képességei szerint vizuálisan megjeleníteni különböző 

technikákkal.  

 Legyen képes az időjárás évszakokhoz kapcsolódó, egyszerű jelenségeit megjeleníteni képben.  

 Készítsen egyszerű bábokat, maszkokat.  

 Ismerje fel és értse meg az egyszerű relációkat, jeleket, tankönyvei ábráit, egyszerű eligazító táblákat, 

piktogramokat . 

Tartalom  

 Vizuális nyelv 

 Kifejezés, képzőművészet 

 Vizuális kommunikáció 

 Tárgy- és környezetkultúra 

 Technika 

Értékelés 

Jó: Finommotorikus fejlettsége korának megfelelő. Képi megfogalmazásai kreatívak, a tanult technikákat 

ügyesen alkalmazza. A színeket, formákat felismeri, azokat ügyesen csoportosítja. A vizuális információkat 

jól értelmezi, az összefüggéseket felismeri. Munkái esztétikusak, tetszetősek, pontosak. 

Átlagos: Finommotorikus fejlettsége megfelelő. Az egyszerű vizuális információkat általában megérti, a 

színeket, formákat felismeri. Csoportosítások, kompozíciók létrehozásánál, a tanult technikák 
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alkalmazásánál időnként segítséget igényel. A tanult technikákat kis segítséggel alkalmazza. Munkái néha 

igénytelenek, pontatlanok. 

Gyenge: Finommotorikája fejletlen. Az egyszerű vizuális információk értelmezéséhez általában segítséget 

igényel. Bizonyos színeket, formákat bizonytalanul, segítséggel nevez meg. Csoportosításoknál, 

kompozíciók létrehozásánál, a tanult technikák alkalmazásánál segítséget igényel. Munkái rendetlenek, 

pontatlanok. 

RAJZ ÉS KÉZMŰVESSÉG 

VIZUÁLIS NYELV 

Követelmény  

 Tudja a legegyszerűbb természeti formákat megnevezni, megadott szempontok szerint 

csoportosítani.  

 Szerezzen jártasságot ritmikus sorok létrehozásában. 

 Bővüljön színismerete. Ismerje fel és alkalmazza a fő színeket, hozzon létre és nevezzen meg 

árnyaltabb színeket. 

 Legyen képes önállóan kompozíciók létrehozására.  

Tartalom  

 Tárgyak rendezése (kockák, taneszközök, dobozok), a tárgyak helyének és helyzetének 

meghatározása segítséggel. 

 Természetes -, szögletes - és forgásformák felismerése, megnevezése, rendezése, ritmusok képzése 

(szögletes, íves, gömbölyű és gömbölyded, szabályos és szabálytalan formák).  

 Komponálás falevélből, termésekből önálló elképzelés szerint (formák, színek ritmusos és 

szimmetrikus elrendezése, egyszerű ritmusok felfedezése).  

 A színismeret bővítése, árnyaltabb színek megnevezése, létrehozása (foltfestés, színfoltok, 

színritmusok festése). 

RAJZ ÉS KÉZMŰVESSÉG 

KIFEJEZÉS, KÉPZŐMŰVÉSZET 

Követelmény 

 Ismerje fel az emberfigura részeit, építse fel képlékeny anyagból. 

 Legyen képes emberfigura felismerhető síkbeli ábrázolására.  

 Legyen képes egyszerű formájú termések mintázására, színes, síkbeli ábrázolására.  

 Élményeit fejezze ki színes technikák segítségével, egyszerű megoldásokkal képben.  

 Legalább egyalakos kompozíciói legyenek egyensúlyosak.  

 Tudja ábrázolni a külső teret, az időjárás egyszerű jelenségeinek kifejezésével.  
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 Ismerje meg a papírvágás, tépés, ragasztás, dugónyomás, zsírkréta - és vízfestés, temperafestés 

technikáját.  

 Ismerkedjen népművészeti alkotásokkal. 

Tartalom  

 Emberalak felépítése, részei: személyes és közösen átélt élmények, események, elképzelések 

szereplőinek megmintázása (mesék, dalok, bábelőadások, mesefilmek, stb. szereplői, hóember,).  

 Emberábrázolás síkban, portré (az előzőek alapján, valamint barát ábrázolása, farsangi maszkok 

készítése, stb.).        

 Külső tér ábrázolása az időjárás, évszakok egyszerű jelenségeinek, hangulatának kifejezésével 

(egyéni munka és nagyméretű kép festése csoportmunkában).  

 Meseillusztráció készítése dramatizálás alapján.  

 Történetek megjelenítése síkon és térben (saját kitalálás, elképzelés alapján). 

 Meséhez, dalhoz egyszerű síkbáb készítése.  

 Papírzacskóból busó vagy farsangi maszk készítése.  

 Gyermekrajzok, mesekönyvek képeinek megfigyelése, elemzése.  

 Műalkotások: a fenti témákhoz kapcsolódóan, portrék, tájképek, grafikák és más képzőművészeti 

alkotások adott szempontok szerinti megfigyelése, tetszésítéletek alkotása).  

 Modern, színes kompozíciók vagy reprodukcióinak bemutatása. 

RAJZ ÉS KÉZMŰVESSÉG 

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ 

Követelmény 

 Helyesen értelmezze a különböző tantárgyak könyveinek magyarázó rajzait.  

 Készítsen képességei szerint egyszerű magyarázó rajzot más tantárgyak feladataihoz.  

 Legyen képes egyszerű képi közlések kigondolására, elkészítésére.  

 Tudjon egyszerű tárgyakról elölnézeti rajzot készíteni.  

 Legyen képes síkformák lenyomatának elkészítésére, egyszerű formájú termések mintázására, 

színes, síkbeli ábrázolására. 

 Alkalmazza a kivágás, préselés, nyomhagyás technikáját.  

 Folyamatosan ismerkedjen a környezet információs jeleivel, egyszerű piktogramokkal, értse meg és 

alkalmazza azokat.  

 Rajzokon, képeken ismerje fel az egyszerű metakommunikációt. 

Tartalom 
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 Síkszerű és térformák foltszerű és vonalas ábrázolása (tárgyak, egyszerű élőlények ábrázolása színes 

és fekete – fehér technikával).  

 Falevél foltszerű képéből kompozíció és/vagy ritmus alkotása (falevelek préselése – levélritmus; 

nyomhagyások nyomtatással; természeti síkformák gipsznyomata; pozitív, negatív formák). 

 Színharmóniák létrehozása papírtépéssel, ujjfestéssel vagy dugónyomással.  

 Tankönyvek magyarázó rajzainak elemzése, értelmezése. 

 Egyszerű piktogramok megfigyelése, elemzése, megértése. 

 Saját gondolatok felismerhető megjelenítése, más tantárgyak feladataihoz magyarázó rajzok 

készítése.  

 Képeken, rajzokon a metakommunikáció egyszerű jeleinek felismerése.  

 Népi szűr-rátétes textíliák, hímzések vagy képeik bemutatása, nézegetése.  

 Ritmikus díszítésű népművészeti tárgyak vagy fotóik bemutatása, nézegetése. 

RAJZ ÉS KÉZMŰVESSÉG 

TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA 

Követelmény  

 Készítsen egyszerű termésbábokat.  

 Tudjon minta után egyszerű használati tárgyakat készíteni, azokat önálló elképzelés alapján 

díszíteni.  

 Ismerje fel az összefüggéseket a tárgyak formája és funkciója között.  

 Tudjon egymáshoz kapcsolódó tereket kialakítani lapokból, szalagokból.  

 Építsen teret szögletes formákból. 

 Legyen képes mintakövetéssel egyszerű csomagolási technikákat elsajátítani. 

 Alakuljon ki a környezet mindennapi és alkalmi díszítésének igénye. 

 Vegye észre a tárgyak formája és funkciója közötti összefüggéseket. 

 Tartalom 

 Forgásformák felépítése, használati tárgyak mintázása agyagból. A megmintázott tárgyak díszítése, 

festése.  (babaedények, bababútorok).  

 Ajándék készítése papírból Anyák Napjára.  

 Csomagolási technikák megfigyelése, csomagolás készítése mintakövetéssel (a csomagolóanyag 

egyéni díszítése). 

 A környezet mindennapi és alkalmi díszítése, átrendezése (a köznapi és ünnepi tárgyak, jeles napok 

tárgyi kellékei, a forma és funkció közötti összefüggés megbeszélése).  

 Egymáshoz kapcsolódó terek alakítása lapokból, papírszalagokból.  

 Térhasználat, a tájékozódás játékai.  
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 A népi építészetről, házakról, kertekről készült képek, fotók megtekintése, elemzése. 
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TECHNIKA 

 Könnyen megmunkálható, változatos anyagok és egyszerű munkaeszközök használata (papír – 

papírhajtogatás, - tépés, - kivágás, - ragasztás; agyag, plasztilin - formázás). 

 Préselés, nyomhagyás, nyomtatás (dugónyomás, krumplidúc). 

 Síkformák gipsznyomata (pozitív – negatív formák). 

 Víz- és temperafestés. 

8.2.1.3. RAJZ ÉS KÉZMŰVESSÉG (3. ÉVFOLYAM) 

Óraszám        heti   1          évi 37  

Cél 

 Az előző évfolyamok követelményeire épülő ismeretek, képességek folyamatos, differenciált 

fejlesztése. 

 Tárgyak és jelenségek valóságszerű ábrázolása.  

 Saját gondolatok és látványélmények vizuális megjelenítésének folyamatos fejlesztése. 

 Szín és formaérzék, képzelet és kombináló ügyesség, kreativitás fejlesztése.  

 A külső térbeli viszonylatok megismertetése. A vizuális emlékezet, képzelet fejlesztése.  

 Analógiák felismertetése, látványban és ábrázolásban.  

 A rajzi ismeretek egyszerű, alkotó jellegű alkalmazása.  

 Vizuális élmények befogadása, megjelenítés megfigyelés alapján, gondolatok megfogalmazása.  

 Képzőművészeti alkotások közötti különbség észrevetetése. Fejlődés a képi közlésekben.   

 Összefüggések felismertetése, a követendő minta megértése. 

 Különféle technikák, technológiák megismerése, könnyen megmunkálható változatos anyagok és 

egyszerű munkaeszközök használata. 

Követelmény 

 Ismerje a vizuális alapelemek egyszerű viszonylatait, rendszereit (vonalfajták, színek – színritmusok, 

formák, irány, arány, kompozíció, hangsúlyozás).  

 Legyen képes bonyolultabb szín - és formaritmusok képzésére.  

 Tudjon forgás - és szögletes formákat felépíteni, azokat díszíteni.  

 Építsen emberformákat termésekből, papírból.  

 Legyen képes a forma elvonatkoztatására, síkbeli ábrázolására, vonalasan és foltszerűen. 

 Ismerje meg és tudja használni a mellékszíneket.  

 Legyen képes megfigyelés után a külső térbeli viszonylatok megépítésére, az időjárás és az évszakok 

hangulatának képi ábrázolására.  

 Látvány-, irodalmi-, és zenei élményeit, megfigyeléseit fejezze ki egyszerű, színes technikákkal.  
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 Tudja gondolatait képessége szerint vizuálisan megjeleníteni.  

 Legyen képes a megismert anyagokkal egyszerű tárgyakat készíteni. 

 Készítsen egyszerű síkbábokat, maszkokat.  

 Folyamatosan ismerkedjen a környezet legfontosabb információs jeleivel, ismerje fel és alkalmazza 

a már tanultakat. 

Tartalom 

 Vizuális nyelv  

 Kifejezés, képzőművészet 

 Vizuális kommunikáció 

 Tárgy és környezet kultúra 

 Technika 

Értékelés 

Jó: Manuális képessége korának megfelelő. Szín- és formaérzéke fejlett, a színeket, formákat, a tanult 

technikákat kreatívan alkalmazza. A vizuális információkat jól értelmezi, az összefüggéseket felismeri. 

Munkái esztétikusak, tetszetősek, pontosak. 

Átlagos: Manuális képessége, szín- és formaérzéke átlagos. A színek, formák, a tanult technikák 

alkalmazásánál időnként segítséget igényel. Az egyszerű vizuális információkat általában megérti, néha 

segítségre szorul. Munkái sablonosak, időnként igénytelenek, pontatlanok. 

Gyenge: Manuális képessége gyenge. Színek, formák alkalmazásánál általában segítséget igényel. Az 

egyszerű vizuális információk értelmezéséhez, a tanult technikák alkalmazásához sok segítségre szorul. 

Munkái pontatlanok, maszatosak, rendetlenek. 
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RAJZ ÉS KÉZMŰVESSÉG 

VIZUÁLIS NYELV 

Követelmény 

 Ismerje fel a tanult vizuális nyelvi elemeket, viszonylatokat.  

 Tudjon mind bonyolultabb szín- és formaritmust képezni. 

 Legyen képes síkszerű természeti formák vonalas és foltszerű ábrázolására, elvonatkoztatására. 

 Ismerje meg és alkalmazza a mellékszíneket, a hangsúlyozást. 

 Ismerje a vizuális alapelemek viszonylatait (irány, arány, kompozíció, hangsúlyozás). 

Tartalom 

 Képek, tárgyak, látványok elemzése (a tanult vizuális nyelvi alapelemek egyszerű rendszereinek 

felismerése: vonalfajták, formák, színritmusok). 

 Formaritmusok létrehozása természeti formák redukált képével (kör és tojásforma).  

 Síkszerű formák ábrázolása vonalasan, foltszerűen.  

 Színes levélnyomás, falevél festése (a hangsúlyozás formák és színek kiemelésével).  

 Ritmikus díszítésű népművészeti tárgyak, vagy képeinek megtekintése, vizuális jelek, díszítmények 

vizsgálata (forma-, vonal- és színritmusok formakompozíciók, kompozíciós megoldások felfedezése, 

alkalmazása, a hangsúlyozás megfigyelése). 

RAJZ ÉS KÉZMŰVESSÉG 

KIFEJEZÉS, KÉPZŐMŰVÉSZET 

Követelmény 

 Építsen fel bonyolultabb természeti formákat.  

 Tudjon termésekből bábot készíteni.  

 Legyen képes az emberfigura képi megjelenítésére.  

 Élményeit fejezze ki 1 - 2 alakos egyensúlyos, harmonikus kompozíciókban.  

 Ismerje meg és használja a mellékszíneket.  

 Legyen képes irodalmi-, zenei- és filmélmények síkbeli és térbeli, egyszerű megjelenítésére, tudjon 

azokhoz hátteret festeni.  

 Legyen képes saját és társai alkotásairól véleményt nyilvánítani.  

Tartalom 

 Emberalak felépítése termésekből a tanult mesékhez, dalokhoz kapcsolódva.  

 Emberforma szerkezete, felépítése, papírplasztika.  

 Emberforma síkábrázolása, portrékészítés.  

 Papírzacskóból maszk készítése.  

 Külső tér ábrázolása az időjáráshoz, évszakokhoz kapcsolódva.  
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 Nagyméretű kép festése csoportmunkával.  

 Illusztráció készítése tanult versekhez, dalokhoz.  

 Maszkok, álarcok, portrék képeinek megfigyelése, közös elemzése.  

RAJZ ÉS KÉZMŰVESSÉG 

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCÓ 

Követelmény 

 Tudjon egyszerű látványt megfigyelés alapján lerajzolni.  

 Legyen képes a legegyszerűbb lényegi összefüggések felismerésére.  

 Próbálkozzon mellékszínek kikeverésével.  

 Ismerje fel a közlekedés legfontosabb információs jeleit, és a fejlettségének megfelelő információt 

hordozó reklámokat.  

Tartalom 

 Egyszerű látványélmény lerajzolása. 

 Síkszerű természeti formák vonalas ábrázolása.  

 Közlekedési eszközök modelljeinek építése gyógyszeres dobozokból, segítséggel.  

 A leggyakoribb közlekedési táblák elkészítése papírból.  

 Színkompozíciók készítése.  

 Tárgyak jelzése, felismerése egy nézet alapján (tárgy ábrázolása szemmagasságban). 

 Egyszerű tárgyak alaprajza. 

 Egyszerű történés, folyamat értelmezése fázisrajzok segítségével. 

 Gyermekekhez szóló reklámok megfigyelése, egyszerű plakát készítése. 

RAJZ ÉS KÉZMŰVESSÉG 

TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA 

Követelmény 

 Legyen képes egyszerű használati eszközöket minta után megformázni.  

 Ismerje fel a közvetlen környezet tárgyaiban a tartalom és a forma közötti összefüggéseket. 

 Tudjon ünnepi alkalomra ajándékot készíteni képességei szerint. 

 Legyen képes környezete ízléses csinosítására.   

Tartalom 

 Forgás - és szögletes formák felépítése agyagból.  

 Edénykészítés hurkás felrakással.  
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 Csomagolások készítése minta után és egyéni elképzeléssel (díszdoboz készítése, burkolása színes 

papírral). 

 A tanterem átalakítása különféle alkalmakra (díszítés, díszlet, stb.).  

 Külső tér építése (hegyes, dombos vidék építése agyagból, betelepítése papírból készült fákkal, 

házakkal).  

 Térhasználat, a tájékozódás játékai. 

TECHNIKA 

 Mintázás agyagból vagy gyurmából. 

 Konstruálás termésekből. 

 Tárgy-, termés-, és színes levélnyomás. 

 Papírtépés, papírvágás, papírragasztás, papírplasztika. 

 Ceruza, kréta, tempera, vizes alapú vízfesték. 

8.2.1.4. RAJZ ÉS KÉZMŰVESSÉG (4. ÉVFOLYAM) 

Óraszám        heti  1            évi  37  

Cél 

 Az előző osztályok követelményeire épülő ismeretek, képességek folyamatos fejlesztése. 

 A formák és színek elrendezése a közlési szándéknak megfelelően. 

 Egyensúlyos egyéni kompozíciók létrehozása. 

 Egyszerű képi és térépítési kifejező eszközök megismertetése, célszerű kiválasztása. 

 A vizuális nyelv alapelemeinek felismertetése tárgyakon.   

 Az önkifejezés, a síkbeli és térbeli vizuális ábrázolóképesség fejlesztése.  

 Vizuális művészetek legfontosabb ágainak felismertetése, művészeti alkotások megfigyeltetése, 

elemzése.  

 Tapasztalatszerzés alkotó, manipulációs tevékenység közben.  

 Látványok, ábrák, informáló jelek jelentésének megismertetése. 

 Mintakövetés.  

 Térbeli viszonylatok felismertetése.  

 A tárgykultúra modellező anyagainak megismertetése. 

 A forma, anyag, funkció, méret és technika összefüggéseinek észrevetetése egyszerű használati 

tárgyak elkészítésekor. 

Követelmény 

 Ismerje és alkalmazza a tanult vonal és foltképzési technikákat. 
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 Legyen képes a kissé bonyolultabb természeti formák redukált képéből ritmusokat, szabad 

kompozíciókat létrehozni.  

 Ismerje fel és különböztesse meg a különböző színtónusokat.  

 Képalkotásai érthetőek, egyensúlyosak legyenek.  

 Legyen képes képeken cselekvéssor felismerésére. 

 Ismerjen fel tárgyakat két nézetük alapján. 

 Emberábrázolásában fejezze ki a végtagok egyszerűbb mozgásait.  

 Képezzen teret mértani testek felhasználásával.  

 Legyen képes agyagból és papírból néhány egyszerű használati tárgyat elkészíteni.  

 Tudjon különbséget tenni a művészeti alkotások fajtái között.  

 Zenei és irodalmi élményeit dramatizálás segítségével tudja kifejezni egyensúlyos kompozíciókban. 

 Tudjon egyszerű információt meríteni a nyomtatott dokumentumok nem szöveges (kép, ábra, 

illusztráció) részeiből. 

Tartalom 

 Vizuális nyelv 

 Kifejezés, képzőművészet 

 Vizuális kommunikáció 

 Tárgy és környezet kultúra 

 Technika 

Értékelés 

Jó: Manuális képessége korának megfelelő. Szín- és formaérzéke fejlett, a színeket, formákat, tanult 

technikákat kreatívan alkalmazza. A vizuális információkat jól értelmezi, a lényegi összefüggéseket 

felismeri. Munkái esztétikusak. 

Átlagos: Manuális képessége, szín- és formaérzéke átlagos. A színek, formák alkalmazásánál időnként 

segítséget igényel. Az egyszerű vizuális információkat általában megérti, néha segítségre szorul. A tanult 

technikákat kis segítséggel alkalmazza. Munkái sablonosak, időnként igénytelenek, pontatlanok. 

Gyenge: Manuális képessége gyenge. Színek, formák alkalmazásánál általában segítséget igényel. Az 

egyszerű vizuális információk értelmezéséhez, a tanult technikák alkalmazásához általában segítségre szorul. 

Munkái rendetlenek, pontatlanok, maszatosak. 

RAJZ ÉS KÉZMŰVESSÉG 

VIZUÁLIS NYELV 

Követelmény 
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 Legyen képes a formákat leegyszerűsíteni, formákat, színeket a közlési szándéknak megfelelően 

elrendezni.  

 Képezzen önállóan ritmust gömbölyded természeti formák redukált képéből, ismerje fel ezeket 

népművészeti tárgyakon.  

 Legyen képes ritmusok és szabad kompozíciók létrehozására.  

 Ismerje fel a színek sokféleségében a hideg és meleg színeket, tudjon ezekkel ritmusokat, 

színkompozíciókat létrehozni.  

Tartalom 

 Formák és színek rendezése (foltok, tömegek, foltképzés, körvonal, árnyék). 

 Formák szerkezetének megfigyelése, létrehozása (sík- és körformák). 

 Gömbölyded természeti formák redukált képéből ritmusok képzése ujjnyomással, papírragasztással.  

 Csepp - vagy szív alakú levélformákból ritmusok, szabad kompozíciók készítése.  

 Hideg és meleg színek csoportosítása, színritmusok képzése.  

 Népművészeti tárgyak, hímzések vagy képeinek megfigyelése, elemzése. 

RAJZ ÉS KÉZMŰVESSÉG 

KIFEJEZÉS, KÉPZŐMŰVÉSZET 

Követelmény 

 Legyen képes látvány - és művészeti élményeit, hangulatait, emlékeit festéssel, plasztikai 

megoldásokkal megjeleníteni. Ezek legyenek érthetőek, egyensúlyosak.  

 Emberábrázolásában tudja kifejezni a végtagok egyszerűbb mozgásait, az emberi 

kapcsolatokat.  

 Legyen képes a külső tér felismerhető ábrázolására. 

 Tudjon különbséget tenni a képzőművészeti alkotások között, néhányat ismerjen fel 

reprodukción.  

 Készítsen bábot csoportmunkában valamely ünnephez vagy élményhez kapcsolódva.  

Tartalom  

 Emberfigura részei (meseszereplők figuráinak elkészítése agyagból vagy gyurmából). 

 Nagyméretű báb készítése csoportmunkában (Kiszebábu).  

 Az ember síkábrázolása, lépő mozdulat oldalnézetből, feltartott, széttárt karok elölnézetből, önarckép.  

 Külső tér ábrázolása az időjárás jelenségeinek kifejezésével.  

 Őszi, téli, tavaszi kép festése, föld, ég, ház, fa, domb, hegy elhelyezése tájban.  

 Mesékhez, dalokhoz illusztráció készítése.  

A témával kapcsolatos művészeti alkotások bemutatása, megfigyelése, elemzése. 

 Bábok, maszkok képei. 
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 Portrék, fényképek.  

 Embert ábrázoló szobrok vagy képei.  

 Tájképek reprodukciói.  

 Kerámiák. 

 Képzőművészeti alkotások leírása néhány mondatban (pl. köztéri szobor), a jellemzők magyarázata. 

RAJZ ÉS KÉZMŰVESSÉG 

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ 

Követelmény 

 Ismerje meg a természeti formák plasztikus tulajdonságait.  

 Alkotó, manipulációs tevékenység közben szerezzen tapasztalatokat szögletes és hengeres 

tárgyakról, a természeti formák különböző nézeteiről.   

 Legyen képes síkszerű természeti formák vonalas és foltszerű ábrázolására.  

 Ismerjen fel különböző metakommunikációkat újságokban, reklámokon. 

 Ismerje meg a környezetében található ábrák, informáló jelek jelentését. 
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Tartalom 

 Termésekkel nyomhagyás agyagba oldal -, elöl -, felülnézetben, (pozitív- negatív formák).  

 Szögletes és forgásformák rajzolása nézet alapján. 

 Papírplasztika készítése.  

 Egy-két tárgyból álló modell rálátásos és nézetszerű ábrázolása rajzolással. 

 Síkszerű természeti formák vonalas és foltszerű ábrázolása, falevelek.  

 Térplasztikák képei.  

 Újságok, reklámok informáló jeleinek, ábráinak felismerése, elemzése.  

 Plakát készítése. 

RAJZ ÉS KÉZMŰVESSÉG 

TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA 

Követelmény 

 Képezzen teret alaprajzon mértani testek felhasználásával.  

 Vegye észre a funkció és a térszerkezet közötti összefüggést.  

 Ismerje meg a tárgykultúra modellező anyagait. 

 Tudjon agyagból és papírból néhány egyszerű használati tárgyat elkészíteni.  

 Legyen képes a funkció, forma, anyag, méret és technika összefüggéseinek felismerésére. 

 Legyen képes környezete adott célnak megfelelő átalakítására, díszítésére. 

Tartalom 

 Forgásformák felépítése agyagból (agyagedények készítése agyaglapocskák felrakásával). 

 Szögletes formák díszítése (doboz készítése papírból, oldalainak festése).  

 Agyaggyöngyök készítése, díszítésük.  

 Térépítés nagy méretben (dobozok, papírszalag segítségével) csoportmunkában.  

 Térhasználat, a tájékozódás játékai.  

 Különböző terek fotóinak vizsgálata, elemzése. 

 A magyar kultúrából származó köznapi ünnepi tárgyak és tárgycsaládok elemzése a rendeltetés, az 

anyag, a forma és díszítés legegyszerűbb összefüggéseinek meglátásával. 

 Környezetalakító tevékenység (pl. kiállítás rendezése). 

TECHNIKA 

 Különféle technikák, technológiák megismerése (foltok, tömegek, foltképzés, körvonal, árnyék; 

ujjnyomás; pozitív, negatív formák; papírplasztika; plakát készítése; agyaglapocskák felrakása, 

agyaggyöngyök készítése;). 

 Könnyen megmunkálható anyagok és egyszerű munkaeszközök megismerése, használata. 
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8.2.2. VIZUÁLIS KULTÚRA (5 – 8. ÉVFOLYAM) 

Óraszám 

5. évfolyam évi 37 heti 1 

6. évfolyam évi 37 heti 1 

7. évfolyam évi 37 heti 1 

8. évfolyam évi 74 heti 2 

Cél 

 Az esztétikai fogékonyság kialakítása, az esztétikai érzék és ízlés fejlesztése. 

 A művészeti értékek felismerésének és befogadásának elősegítése a múlt értékeinek, 

hagyományainak, a nemzeti értékek közvetítésével. 

 Felébreszteni az igényt a környezet esztétikus alakítására, a harmónia megteremtésére. 

 Az önkifejezés és a kreativitás fejlesztése. 

 A vizuális jelenségek, információk megértésének, helyes értelmezésének elősegítése. 

 A tanulók kommunikációs képességeinek fejlesztése a rajz és kézműves technikák képességük 

szerinti elsajátítása révén. 

Követelmény 

 Legyen képes a vizuális nyelv alapelemeinek használatára, alkalmazza azokat érzelmei vizuális 

kifejezéséhez, műalkotások érzelmi tartalmának felismeréséhez. 

 Tudjon kompozíciót készíteni adott és választott témakörben szabadon választott technikával. 

 Fogalmazza meg műalkotásokkal kapcsolatos gondolatait, érzelmeit, megfigyeléseit kapcsolja más 

tantárgyak tanulása során szerzett ismereteihez. 

 Ismerje a természetes és mesterséges formák szerkezetét, lássa meg azok összetettségét, legyen 

képes síkábrázolásukra, elvonatkoztatásukra. 

 Képességei szerint ismerje a vetületi ábrázolás lényegét, tudjon vetület alapján egyszerű formákat 

rekonstruálni. 

 A már megismert technikák mellett alkalmazza a tollat / vonalas ábrázoláshoz /, a krétát / festéshez 

/, az ecsetet, tudjon néhány szövegírási és népművészeti díszítési technikát használni. 

 Ismerje a tömegkommunikáció legfontosabb formáit. 

 Tudjon létrehozni esztétikus használati tárgyat valamilyen kézműves technikával. 

 Ismerjen népművészeti és iparművészeti alkotásokat. 

 Alkosson véleményt a megismert alkotásokról, használati tárgyakról, a forma és a funkció 

szerepéről, összhangjáról.  

Tartalom 
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 Rajz 5. 

 Rajz 6. 

 Rajz 7. 

 Rajz 8. 

Értékelés 

A tantárgy tanítása során a fejlődés értékelésére fektetjük a hangsúlyt. Szöveges értékelést végzünk. A 

7 – 8. évfolyamban érdemjeggyel is értékelhetünk, aminek kritériumait a helyi tantervben határozzuk meg. 

Az egyes témakörök befejeztével kiállítást rendezünk, melyen a tanulók maguk is összehasonlíthatják 

munkáikat társaikéval. Megfigyelhetik, megvitathatják az egyes témák technikai megoldásainak, képi 

megformálásának lehetőségeit, az alkotások esztétikus, kreatív kivitelezését, érzelmekre gyakorolt hatását. 

A következő évfolyamba lépés feltételeit a követelményekben kiemelt betűkkel jeleztük. 

Az értékelést jó, átlagos, gyenge kategóriákkal végezzük. Amennyiben kimagasló tehetségű tanulónk is 

van, beiktathatjuk a kiváló minősítést is.   

Feltételek 

 gyógypedagógus 

 audiovizuális eszközök (videomagnó, lemezjátszó, hanglemezek, írásvetítő, TV,  kazetták, 

videokamera, fényképezőgép,) 

 reprodukciók, képzőművészeti és népművészeti alkotásokat bemutató könyvek, 

 a követelmények elsajátításához szükséges anyagok, eszközök 

 a választott kézművesség képességek szerinti elsajátításához szükséges alapanyagok, eszközök, 

szerszámok, megfelelő helyiség    

8.2.2.1. RAJZ (5. ÉVFOLYAM) 

Óraszám        heti  1            évi  37  

Cél 

 A vizuális ábrázolóképesség, az elvonatkoztatás képességének kialakítása, folyamatos fejlesztése.  

 Változatos kompozíciós eljárások képességek szerinti elsajátíttatása.  

 Téri szerkezetek, térbeli viszonylatok, az elemek egymáshoz való viszonyának meg- és 

felismertetése. 

 Ízlésfejlesztés, művészeti alkotások megfigyeltetése, elemzése. 

 Vizuális képzetek kialakítása.  

 A mindennapi látványok esztétikumának észrevetetése, befogadása.  

 Képességek szerinti jártasság rajzolásban, festésben, mintázásban.  

 A vonal és a folt, mint kifejezési eszköz megismertetése. 
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 A formák tagoltságának, egymáshoz való viszonyának felismertetése, alkalmazása. 

 A metakommunikáció felismertetése képeken 

 A tárgykultúra modellező anyagainak megismertetése.  

 A tervezési folyamat alaplépéseinek betartása.  

 Ismerkedés a honfoglalás korának művészetével. Tárgyértelmezés az érintett korokban, kultúrákban. 

Követelmény  

 Képességei szerint tudjon egyszerű vizuális problémákat, érzelmi indíttatásokat kreatívan megoldani. 

 Legyen képes a tanult vizuális kifejezőeszközök változatos alkalmazására, a természeti sík - és 

forgásformák, emberforma felépítésére.  

 Tudja a formát elvonatkoztatni, legyen képes azok vonalas és foltszerű ábrázolására.  

 Figyelje meg a vetett árnyékot.  

 Ismerje a komponálás néhány fontos eszközét, tudja a természeti formákat stilizálni, azokból 

ritmusokat, kompozíciókat létrehozni. 

 Ismerkedjen a színek hőfok - és tónuskontrasztjával.  

 Képességei szerint tudja az emberi karaktert ábrázolni.  

 Legyen képes nagy méretben téri szerkezeteket kialakítani, a térbeli viszonylatokat felismerni. 

 Irodalmi és zenei élményeit, elképzeléseit tudja kifejezni többalakos kompozíciókban. 

 Legyen képes a megismert anyagokból egyszerű tárgyat készíteni a tárgyalkotó folyamatok 

lépéseinek betartásával. 

Tartalom  

 Vizuális nyelv 

 Kifejezés, képzőművészet 

 Vizuális kommunikáció 

 Tárgy és környezet kultúra 

Értékelés 

Jó: Manuális képessége, kézügyessége, szín- és formaérzéke korának megfelelő. A vizuális információkat 

jól értelmezi, a lényegi összefüggéseket felismeri. A tanult technikákat kreatívan alkalmazza. Munkái 

kreatívak, tetszetősek, esztétikusak. 

Átlagos: Manuális képessége átlagos, kézügyessége, szín- és formaérzéke megfelelő. Munkáihoz időnként 

segítséget igényel. Az egyszerű vizuális információkat általában megérti, néha segítséget igényel. Munkái 

időnként igénytelenek, pontatlanok. 

Gyenge: Manuális képessége, kézügyessége, szín- és formaérzéke fejletlen. Fantáziája szegényes. Munkái 

igénytelenek. Az egyszerű vizuális információk értelmezéséhez általában segítséget igényel. Sok segítségre 

szorul. Munkái rendetlenek, igénytelenek, pontatlanok. 
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RAJZ 

VIZUÁLIS NYELV 

Követelmény 

 Legyen képes síkformákból, stilizált természeti formákból ritmusokat, ritmikus felületeket, 

önálló kompozíciókat létrehozni.  

 Ismerje fel a színek hangulati hatását és a színkontrasztokat a környezetben és reprodukciókon.  

 Tudjon színkompozíciókat létrehozni.  

 Ismerje fel a szabályos és szabálytalan sík- és térformákat. 

Tartalom  

 Természeti formák csoportosítása, árnyékuk megfigyelése, körülrajzolása (tárgyak megvilágítása, 

árnyék körülrajzolása, formák kivágása). 

 Szabályos és szabálytalan sík- és térformák megfigyelése, elemzése. 

 Síkformákból kompozíció készítése papírragasztással.  

 Ritmusok, ritmikus felületek kialakítása, kompozíciók készítése stilizált természeti formákból 

papírragasztással, nyomtatással. 

 Folthatárok, foltfestés, vonalabsztrakció, a tárgy formája vonalkövetéssel. 

 Színkompozíciók készítése színkontrasztokkal (színfoltokból szomorú és vidám kompozíciók 

készítése).  

 Modern, színes, nonfiguratív kompozíciók reprodukcióinak megtekintése.  

RAJZ 

KIFEJEZÉS, KÉPZŐMŰVÉSZET 

Követelmény 

 Képességei szerint legyen jártas rajzolásban, festésben, mintázásban.  

 Legyen képes különböző hangulatú, látványhoz kötött és személyes élmények síkbeli és térbeli 

rajzos megjelenítésére.  

 Tudjon mozgó alakot ábrázolni a lényegesebb arányok helyes kifejezésével.  

 Legyen képes az emberi fej részeinek arányos ábrázolására az emberi karakter 

jellegzetességeinek jelölésével. 

 Ábrázolja elképzeléseit, irodalmi, tánc és zenei élményeit dramatizálás segítségével többalakos 

kompozíciókban.  

Tartalom  

 Emberforma felépítése, mozgatása (wajang-báb készítése).  

 Az ember síkábrázolása, az emberi fej arányai, karakterek, portrék készítése.  

 Jelmez készítése papírzsákból farsangra.  
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 Meseillusztráció készítése.  

 Térábrázolás síkban (mozgó ember a térben, az időjáráshoz, évszakokhoz kapcsolódó 

térábrázolások).  

 Maszkok, bábok, jelmezek képeinek megfigyelése.  

 Meseszerű történetek ábrázolása (megjelenítés rajzolással, festéssel, plasztikával). 

 Irodalmi, tánc és zenei élmények ábrázolása többalakos kompozíciókban. 
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RAJZ 

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ 

Követelmény 

 Legyen képes a különböző formák tagoltságának, egymáshoz való viszonyának felismerésére, 

azok ábrázolására.  

 Legyen képes látványok modell utáni ábrázolására. 

 Tudjon szögletes formát létrehozni hálózat alapján.  

 Alkalmazza a vonalat, mint a szerkezet és részletek kifejezőjét.  

 Használja a foltot, mint kifejezőeszközt.   

 Ismerje fel és elemezze a metakommunikációt képeken, plakátokon, reklámfilmeken. 

Tartalom  

 Természeti formákkal nyomhagyás agyagba.  

 Doboz készítése agyagból, hálózat alapján.  

 Látványok ábrázolása (mértani formák nézeteinek megfigyelése, lerajzolása, falevelek, gyümölcsök 

vonalas rajza, gyümölcsök festése, vetett árnyék megfigyelése).  

 Csendéletek reprodukcióinak megfigyelése, elemzése.  

 Plakát készítése. 

RAJZ 

TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA 

Követelmény 

 Ismerje fel az összefüggést a tárgyak anyaga, formája és funkciója között.  

 Legyen képes ízléses kompozíciók létrehozására, környezete esztétikus díszítésére.  

 Legyen képes téri szerkezetek makett - szerű alakítására.  

 Legyen képes egyszerű tárgy minta utáni elkészítésére, figyelje meg és tartsa be a tervezési 

folyamat alaplépéseit. 

Tartalom 

 Felfelé szélesedő edények készítése agyagból sodrás technikájával.  

 Termések, virágok, növények részei, ikebana készítése csoportmunkával.  

 Térrendezés nagy méretben, csoportmunkában (térhasználat, a tájékozódás játékai).  

 Tárgykészítés agyagból, papírból, textilből (pl. ajándék készítése Anyák Napjára).  

 Virágkompozíciók, különböző terek képei, kerámiaedények megtekintése, adott szempontok szerinti 

elemzése.  

 Alkotások rajzos és szóbeli összehasonlítása (anyag, anyagok tulajdonságai). 

 A tanulók alkotásainak vizsgálata, elemzése (érzelmi hatás).  
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TECHNIKA 

 Mintázás agyagból, nyomhagyás, gipszöntés. 

 Ceruza, filctoll, szén, víz- és temperafestés. 

 Papírragasztás, nyomtatás. 

 Bábkészítés. 

 Makettszerű építés. 

 A népművészet. A honfoglaló magyarok művészete. 

 Tárgyértelmezés a tanult korokban és kultúrákban. 

8.2.2.2. RAJZ (6. ÉVFOLYAM) 

Óraszám        heti  1            évi  37  

Cél 

 Az értelmi képességek, az önkifejezés fejlesztése a tantárgy speciális eszközeivel.  

 Az esztétikai fogékonyság, a kézügyesség, ízlés, egyéni érdeklődési kör kialakítása.  

 A képekben és téri alakzatokban történő önkifejezés képességének fejlesztése. 

 Folyamatos ismerkedés az alapvető képi kifejező eszközökkel, képesség kialakítása azok 

alkalmazására. 

 A mindennapi látványok esztétikumának, művészeti élmények befogadása.  

 A vizuális művészeti ágakban való tájékozódás. 

 Vizuális jelenségek, információk megértése, saját gondolatok közérthető megjelenítése.  

 Jártasság az egyszerű anyagok alakításában, a felhasználási módok bővítése, a megismert technikák 

alkalmazása.  

 Igény a kulturált környezet kialakítására. 

Követelmény 

 Ábrázoljon forgástesteket és emberi alakot, a valóságot megközelítő arányokkal és tónusokkal térben 

és síkban.  

 Legyen jártas az összetettebb síkformák létrehozásában. 

 Tudjon egyszerű tárgyakat több nézetben ábrázolni.  

 Szerezzen konkrét tapasztalatokat az egyszerű tárgyak szerkezetéről, a közeli és távoli tárgyak 

vizuális tulajdonságairól.  

 Szerezzen gyakorlatot az ismert ábrázolási technikák alkalmazásában.  

 Legyen képes személyes és művészeti élményei képi kifejezésére, szabadon választott technikával 

 Hozzon létre természeti formákból önálló kompozíciót.  

 Ismerje a montázs technikáját.  

 Képalkotásaiban törekedjen a harmonikus, kifejező tér - és formaábrázolásra. 
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 Tudjon makettet építeni.  

 Tudjon tárgyat készíteni valamely tanult kézműves technikával. 

 Készítsen egyszerű használati tárgyakat különböző anyagokból. 

 Lássa be a balesetvédelmi szabályok fontosságát, és tartsa be azokat. 

Tartalom 

 Vizuális nyelv 

 Kifejezés, képzőművészet 

 Vizuális kommunikáció 

 Tárgy és környezet kultúra 

Értékelés 

Jó: Manuális képessége, szín- és formaérzéke korának megfelelően fejlett. A vizuális nyelv alapelemeit és a 

tanult technikákat kreatívan alkalmazza. Az összefüggéseket felismeri. A vizuális művészet műfajai között 

tájékozott. Munkái esztétikusak, pontosak, tiszták. 

Átlagos: Manuális képessége, szín- és formaérzéke átlagos. A vizuális nyelv alapelemeinek alkalmazásánál 

néha segítséget igényel. A tanult technikákat kis segítséggel alkalmazza.  Megfigyelései néha pontatlanok, 

munkái egysíkúak, időnként igénytelenek. A vizuális művészet műfajai között segítséggel tájékozódik. 

Gyenge: Manuális képessége, kézügyessége, szín- és formaérzéke gyenge. Megfigyelései felületesek, 

pontatlanok, gyakran segítséget igényel. Munkái rendetlenek, igénytelenek. Sok segítségre szorul.  
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RAJZ 

VIZUÁLIS NYELV 

Követelmény 

 Ismerje a vizuális nyelv alapelemeit, a színt, formát, vonalat, foltot, a térbeliséget, a tónust, legyen 

képes ezek alkalmazására.  

 A kifejezés érdekében ezeket megfelelően tudja használni.  

 Ismerje fel ezek szerepét tárgyakon, műalkotásokon.  

 Legyen képes a természeti formák foltszerű síkábrázolására, a részletektől való elvonatkoztatásra, 

a látvány jellegének kifejezésére.  

 Legyen képes mértani testek létrehozására. 

Tartalom 

 Formára jellemző síkformák létrehozása, árnyékkép körülrajzolása.  

 Mértani formák megfigyelése, komponálás (mértani testek felülete, élek, testek létrehozása, 

tulajdonságaik elemzése, bevonásuk papírral).  

 Termések metszetével ritmusképzés.  

 Színekkel, színkontrasztokkal kompozíciók alkotása (foltképzés; a tónus szerepe a kifejezésben; 

tónusmelegítés;).  

 Modern szín - és formakompozíciók reprodukcióinak bemutatása, elemzése.  

 Népművészeti tárgyak, vagy róluk készült fotók megtekintése, formaelemzés. 

RAJZ 

KIFEJEZÉS, KÉPZŐMŰVÉSZET 

Követelmény 

 Tudjon emberi alakot a valóságot megközelítő arányokkal és tónusokkal megfigyelés után 

ábrázolni.  

 Legyen képes érzelmei, elképzelései, személyes és művészeti élményei vizuális ábrázolására, 

síkbeli és térbeli megjelenítésére. 

 Tudja használni a tanult technikákat (ceruzarajz, filctollrajz, vizes vízfesték, formázás képlékeny 

anyagból, térépítés papírból, kartonból, kollázs, agyag- és/vagy papírplasztika). 

 Tudja a tájat megfigyelés alapján ábrázolni. 

 A természetet ábrázoló műalkotásokon tett megfigyeléseit kapcsolja más tantárgyak tanulása során 

szerzett természeti ismereteihez. 

 Ismerkedjen képzőművészeti technikákkal.  

 Tudjon műalkotásokkal kapcsolatban gondolatokat és érzelmeket megfogalmazni. 

 Tegyen különbséget a festészet, a grafika és a szobrászat alkotásai között.  
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Tartalom 

 Emberforma felépítése (mesék, regények szereplőinek ábrázolása, papír vagy textil felhasználásával; 

Wajang-báb készítése). 

 Személyes élmények, fantáziaképek síkbeli és térbeli megjelenítése festéssel, kollázzsal, agyag- 

és/vagy papírplasztikával. 

 Művészeti élmények (színház, tánc, zene, irodalom) vizuális kifejezése, feldolgozása képi, plasztikai 

kompozícióban. 

 Virágcsendélet festése.  

 Tér síkábrázolása az évszakokhoz kapcsolódóan (tájábrázolás megfigyelés alapján: tájkép, kép; az 

előtér, háttér, középtér, közeli, távoli kifejezése).  

 Illusztráció készítése meséhez vagy regényhez.  

 Kerámiák, tájképek, könyvek illusztrációinak megfigyelése, elemzése. 

 Csendéletek reprodukcióinak megtekintése.  

 A vizuális művészet műfaji tulajdonságainak, technikáinak vizsgálata, megkülönböztetése. 

RAJZ 

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ 

Követelmény 

 Tudjon egyszerű természeti formákról, térformákról és használati tárgyakról tanulmányrajzot 

készíteni modell után. 

 Legyen képes szögletes - és forgásformákról három nézetben rajzot készíteni képességei szerint 

(elöl-, fölül- és oldalnézet). 

 Ismerje a montázs technikáját.  

 Értelmezze helyesen a különböző tantárgyak tankönyveinek magyarázó rajzait, ábráit, a 

térképrajzokat, a különböző metakommunikációkat újságokban, reklámokban, képeken.  
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Tartalom 

 Természeti formák és használati tárgyak vonalas rajza (termések, virágok, levelek, a környezet 

használati tárgyai).  

 Térformák ábrázolása modell után. 

 Egyszerű játéktárgyakról, szögletes - és forgásformákról elöl-, fölül- és oldalnézetből rajz.  

 Montázs készítése (szöveg- és kép-összeállítási, elrendezési technikák, futó, lépő emberalak).  

 Metakommunikációk értelmezése, reklám készítése. 

 Tárgyak, tárgycsoportok alaprajzának elkészítése. 

 Térképrajzok értelmezése.  

RAJZ 

TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA 

Követelmény 

 Tudjon adott funkciónak megfelelő tárgyakat készíteni különböző anyagokból minta után és 

önálló terv alapján valamely tanult kézműves technikával képességei szerint (papírból, agyagból 

és textilből). 

 Tudjon a tárgykészítéshez egyszerű tervet készíteni. 

 Ismerje fel az összefüggést a tárgyak formája, funkciója, anyaga között. 

 Vegye észre a funkció, forma, anyag és esztétikum egységét. 

 Legyen képes a tér tagolására, térformák, térelemek elhelyezésére az abban való tájékozódásra. 

 Díszítse ízlésesen környezetét.  

Tartalom 

 Termések, virágok, növények részei (ikebana készítése csoportmunkában).  

 Konstruálás, forgás - és szögletes formákból: egyszerű terv készítése a tárgykészítéshez (írószertartó 

készítése papírhengerekből vagy dobozokból).  

 Forgás - és szögletes formák felépítése (cserép, hamutartó, váza készítése agyagból, díszítés 

pecsételővel karcolással).  

 Nagyméretű térszerkezet, papírmakett építése csoportmunkában.   

 Térhasználat, a tájékozódás játékai.  

 Ajándék készítése Anyák Napjára (a megismert anyagok és a tanult technikák alkalmazása).  

 Különböző terek fotóinak, képeinek megfigyelése, elemzése.  

 Használati eszközök, tárgyak megfigyelése, csoportosítása, elemzése (őseink tárgyai, ma használatos 

tárgyak). 

8.2.2.3. VIZUÁLIS KULTÚRA (7. ÉVFOLYAM) 



Cecei Általános Iskola  Pedagógiai Program IV. rész 

 

Óraszám   heti  1     évi  37  

Cél 

 A megismert technikák tudatos alkalmazása a történések, mozgások, hangulatok, érzelmek 

kifejezésére. 

 Művészeti élmények és a mindennapok látványélményei által kiváltott érzelmek, gondolatok 

megfogalmazása.   

 A megismert vizuális művészeti ágakban való tájékozódás. 

 Az esztétikai érzék és ízlés, a kreativitás és az önkifejezés képességek szerinti fejlesztése. 

 Képességek kialakítása a környezet vizuális információinak befogadására, a vizuális nyelv 

kifejezőeszközeinek megfelelő alkalmazására. 

 Ismeretek felhasználása érzelmek, hangulatok vizuális kifejezésére. 

 Egyszerű kézműves technikák elsajátítása. A megismert technikák tudatos alkalmazása a történések, 

mozgások, hangulatok, érzelmek kifejezésére. 

 Művészeti élmények és a mindennapok látványélményei által kiváltott érzelmek, gondolatok 

megfogalmazása.   

 A megismert vizuális művészeti ágakban való tájékozódás, a vizuális információk közötti 

tájékozottság. 

 A tömegkommunikáció legfontosabb formáinak ismerete. 

 Egy kézműves technika vagy népi kismesterség alapfogásainak elsajátítása.  

 Képesség és igény a környezet esztétikus alakítására. 

 A népművészet és a más tantárgyaknál tanult korok művészetének, használati tárgyainak 

megismerése. 

Követelmény 

 Ismerje, és használja tudatosan a vizuális nyelv elmeit. 

 Tudjon felépíteni összetett forgás – és szögletes formákat, díszítse azokat ízlésesen. 

 Legyen képes a természeti és mértani formák síkábrázolására, síkredukciójára. Tudjon ezekből 

különböző technikákkal ritmikus és szabad kompozíciókat készíteni.  

 Legyen képes egyszerű mértani testek látványszerű ábrázolására, egyszerű mértani formák 

rekonstruálására vetületük alapján. 

 Ismerje a mértani térformák legfontosabb tulajdonságait, és tudja azokat felhasználni térelemzéshez, 

térképzéshez. 

 Találja meg a természeti és a mértani formák ábrázolásához a legjellemzőbb nézetet. 

 Alkalmazza a fény-árnyékot a plasztikus formák megjelenítésében. 
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 Tudja ábrázolni az emberfigurát modell után síkban és térben, többféle technikával. Legyen 

ismerete az ember méreteiről, arányairól. 

 Ismerje fel a színek sokféleségét, azok egymásra hatását. 

 Tudjon színekkel hangulatokat kifejezni, harmóniákat, kontrasztokat létrehozni. 

 Képességei szerint ismerje fel és értelmezze a környezet elvont vizuális információit. 

 Ismerkedjen a népi építészettel, és ismerje fel a jellemzőit. 

 Sajátítsa el egy kézműves technika elemi fogásait. 

 Ismerje fel a giccs és a művészi érték közti különbséget, alakítsa környezetét ízlésesen. 

Tartalom 

 Vizuális nyelv 

 Kifejezés, képzőművészet 

 Vizuális kommunikáció 

 Tárgy és környezetkultúra 

Értékelés 

Jó: Fantáziája élénk, manuális képessége korának megfelelő. A vizuális nyelv alapelemeit, a vizuális 

információkat, a megismert ábrázolási formákat és technikákat tudatosan és kreatívan alkalmazza. Az 

összefüggéseket jól felismeri. Színtani ismereteit ügyesen használja érzelmek, hangulatok kifejezésére. A 

megismert képzőművészeti műfajok között tájékozott. A megismert kézműves technikát kreatívan, ügyesen 

alkalmazza. Munkái harmonikusak, esztétikusak, tetszetősek, pontosak. 

Átlagos: Fantáziája, manuális képessége szín- és formaérzéke, kézügyessége, fantáziája átlagos. Munkái 

sablonosak. Megfigyelései, ábrázolásai időnként pontatlanok. Az összefüggéseket nehezen ismeri fel.  Az 

elvont vizuális információk felismeréséhez, értelmezéséhez, a megismert technikák, ábrázolási formák 

alkalmazásához időnként segítséget, útbaigazítást igényel. A megismert képzőművészeti műfajok között 

segítséggel tájékozódik. Munkái egysíkúak, sablonosak, néha pontatlanok, felületesek. 

Gyenge: Manuális és megfigyelő képessége, szín- és formaérzéke, kézügyessége gyenge. Fantáziája 

szegényes. A megismert ábrázolási formákat és technikákat önállóan alkalmazni nem tudja.  Az 

összefüggéseket nem ismeri fel. Munkái igénytelenek, felületesek, pontatlanok rendetlenek. Sok segítséget 

igényel. 

RAJZ 

VIZUÁLIS NYELV 

Követelmény 

 Ismerje, és képességei szerint tudatosan használja a vizuális nyelv alapelemeit a kifejezés 

érdekében. 
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 Legyen képes összetett természeti és mértani formák szerkezetének felismerésére, felépítésére, 

legjellemzőbb nézetének ábrázolására. 

 Tudjon térformákkal teret építeni, térkompozíciót létrehozni. 

 Tudja a színeket alkalmazni hangulatok, harmónia, kontrasztok kifejezésére. Ismerje fel ezeket 

híres festők műveinek reprodukcióin. 

Tartalom 

 Összetett forgás- és szögletes formák szerkezetének megismerése, felépítése (formacsoportosítások 

– sík- és térformák, szabályos és szabálytalan mértani formák; papírplasztika, házikó építése,). 

 Az emberi test részeinek kapcsolódása, ábrázolása (textil – vagy papírbáb). 

 Színek, színhangulatok, színharmóniák, színkontrasztok ábrázolása (hideg és meleg, szomorú és 

vidám színek, színkompozíciók- papírragasztás, temperafestés).  

 Természeti és mértani formák legjellemzőbb nézetének megtalálása (termések, virágok, mértani 

formák megfigyelése). 

 Színek, színhangulatok, színharmóniák, színkontrasztok kifejezése (papírragasztás, temperafestés). 

 Térformák, forgásformák származtatása (térépítés, térkompozíciók létrehozása, térrendezés). 

 Vasarely, Martin Ferenc, Klee, Miro reprodukciók megfigyelése, elemzése. 
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RAJZ 

KIFEJEZÉS, KÉPZŐMŰVÉSZET 

Követelmény 

 Legyen képes természeti és mértani formák síkredukciójára. 

 Legyen képes érzelmeit, hangulatait, művészeti élményeit kompozíciókban kifejezni. 

 Választott technikával tudjon megjeleníteni élményeket, mozgásokat, történéseket. 

 Kreatívan tudja alkalmazni a megismert technikákat. 

 , Legyen képes műalkotások hatására gondolatokat érzelmeket megfogalmazni. 

 A különféle műalkotásokon tett megfigyeléseit tudja más tantárgyak ismereteihez kapcsolni. 

Tartalom 

 Természeti formák elvonatkoztatása, ábrázolása síkban: szerkezetük, foltszerűségük (falevelek, 

virágok, virágcsendéletek ábrázolása – tempera, ceruza, toll, vizes alapú vízfestés). 

 Természeti és mértani formák síkredukciója a legjellemzőbb nézetek és metszetek alapján 

(kompozíciók, ritmusok létrehozása: termések-pl. mákgubó, kavicsok, takarásban levő mértani 

formák, - papírtépés, papírragasztás, papírmetszet). 

 A különböző képzőművészeti műfajok jellemzőinek megfigyelése, megkülönböztetése a klasszikus és 

kortárs művészek alkotásairól készült reprodukciókon, diafilmeken az egyes témakörökhöz 

kapcsolódva. 

RAJZ 

VIZUÁLIS KOMMUNIKCIÓ 

Követelmény 

 Legyen képes egyszerű mértani formák vetület szerinti rekonstruálására – képességei szerint. 

 Tudja a testek ábrázolásakor az árnyékot és a vetett árnyékot kifejezni. 

 Legyen képes a tárgyak nézeti ábrázolására. 

 Ismerje fel és értelmezze a környezet elvont vizuális információit, a tömegkommunikáció 

legfontosabb formáit.  

 Tudjon emberalakot látványszerűen, síkban ábrázolni modell után, a tanult technikákkal, a 

mozgás és a karakter, a méretek és arányok kifejezésével. 

Tartalom 

 Tárgyak ábrázolása különböző nézetekből. 

 Mértani testek ábrázolása az árnyék és a vetett árnyék kifejezésével. 

 Egyszerű, közérthető információs táblák készítése betű és kép felhasználásával.  

 Emberalak látványszerű ábrázolása síkban (végtagok hajlított mozgása, az álló ember arányai, 

karakter kifejezése, az irodalomhoz, történelemhez, énekhez, ünnepekhez kapcsolódó jelenetek 
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ábrázolása, - papírragasztás, papírmetszet, montázs, zsírkréta, tempera, árnybáb, textil – vagy 

papírbáb,) 

 Emberábrázolás modell után (az emberi arc ábrázolása; önarckép, karikatúra, groteszk). 

 A környezet elvont vizuális információinak felismerése, értelmezése: plakátok, reklámok. 

(reklámok, plakátok készítése, betű- és szövegírási, kép – és szövegelrendezési technikák 

alkalmazása). 

 A különböző tantárgyak sajátos magyarázó rajzainak helyes értelmezése. 

 Médiaismeret: a televízió képi világa. Vizuális információközvetítés. A látvány. A képi 

szimbólumok. 

RAJZ 

TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA 

Követelmény 

 Tudjon nyitott és zárt külső és belső tereket létrehozni különböző anyagokból. 

 Ismerje fel az összefüggést a használati és iparművészeti tárgyak, építmények formája, 

szerkezete és funkciója között.  

 Szerezzen tapasztalatokat a szűkebb és tágabb környezet alakíthatóságáról. 

 Sajátítsa el egy kézműves technika elemi fogásait, tudjon a valóságban is használható egyszerű 

tárgyat létrehozni. 

 Ismerje meg a népművészet és a népi építészet sajátosságait, a lakó- és középületek különbségeit. 

Tartalom 

 Papír- és/vagy agyagplasztika készítése, mintázása, díszítése. 

 Nyitott és zárt terek képzése mértani formákból, lapokból, szalagokból (papírplasztika). 

 Külső tér építése csoportmunkával (szerkezet és funkció összefüggése: hegyes-völgyes tájon fekvő 

falu, utcák, útkereszteződések – alaprajzra). 

 Használati tárgy, alkalomra szóló ajándék készítése a megismert kézműves technikával (a 

tárgyalkotás folyamata, tervezés, kivitelezés; pl. évszaknak megfelelő, esztétikus öltözék tervezése 

segédanyaggal). 

 Az ember épített környezetének elemzése (régmúlt korok és napjaink építészete; lakó- és középületek 

összehasonlítása – funkció, forma,). 

 A népi építészet, különböző korok építészeti stílusának, kézművességeknek bemutatása képeken, 

filmen. 

 Külső és belső terek fotóinak megfigyelése, elemzése. 

8.2.2.4. VIZUÁLIS KULTÚRA (8. ÉVFOLYAM) 
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Óraszám      heti  2         évi  74            

Cél 

 Az esztétikai fogékonyság, érzék és ízlés képességek szerinti kialakítása, folyamatos fejlesztése. 

 Képességek szerinti készség kialakítása a látványélmények kreatív megjelenítésére, a kifejező 

megoldások, technikák kiválasztására, alkalmazására. 

 Jártasság szerzése valamely egyszerű kézműves technikában, az alaplépések önálló alkalmazásában.  

 A vizuális nyelv alapelemeinek tudatos alkalmazása érzelmek kifejezéséhez, műalkotások érzelmi 

tartalmának felismeréséhez. 

 Történések, mozgások megjelenítése, érzelmek, hangulatok kifejezése választott technikával. 

 Műalkotások tartalmi és érzelmi mondanivalójának felismerése, gondolatok megfogalmazása. 

 A környezet elvont vizuális információi közötti tájékozódás. 

 A vetületi ábrázolás lényegének elsajátítása.  

 Szövegírási technikák elsajátítása. 

 Néhány népművészeti díszítési technika felhasználása tárgyformálásban. 



Cecei Általános Iskola  Pedagógiai Program IV. rész 

 

Követelmény 

 Látványélményei és érzelmei kifejezéséhez használja tudatosan a vonalat, foltot, színeket. 

 Tudjon az adott témakörben kompozíciókat, ritmusokat készíteni. 

 Jelenítsen meg művészeti élményeket, mozgásokat, történéseket választott technikával. 

 Képességei szerint ismerje a vetületi ábrázolás lényegét. 

 Tudjon rekonstruálni természeti és mértani formákat, emberformát és bonyolultabb természeti 

formát látványszerűen ábrázolni. 

 Igazodjon el a környezet vizuális információi között. 

 Szerezzen jártasságot valamely kézműves technikában, a tárgykészítésben használatos egyszerű 

eszközök, szerszámok használatában. 

 Ismerjen népművészeti, iparművészeti és képzőművészeti alkotásokat, vegye észre a különbséget és 

a hasonlóságot. 

 Legyen nyitott a műalkotások esztétikai és érzelmi üzenetének befogadására. 

 Legyen jártas a környezet alakításában, legyen ismerete a tárgyi környezet és az életmód 

összefüggéseiről. 

Tartalom 

 Vizuális nyelv 

 Kifejezés, képzőművészet 

 Vizuális kommunikáció 

 Tárgy- és környezetkultúra 

Értékelés 

Jó: A vizuális nyelv alapelemeit tudatosan, jól alkalmazza, önállóan felismeri azokat műalkotásokban. Szín- 

és formaábrázolásai kreatívak, esztétikusak. Síkábrázolásai tetszetősek, a megismert technikákat ügyesen 

alkalmazza. Emberábrázolásai karakteresek, kifejezőek. Ismeri a tömegkommunikáció legfontosabb formáit, 

felismeri a vizuális közlések lényegét. Képes műalkotásokkal kapcsolatos érzelmeit, gondolatait 

megfogalmazni. Jól tájékozódik a környezet elvont vizuális információi között. A megismert kézműves 

technikát kreatívan alkalmazza. Munkái esztétikusak, célszerűek. kreatívak, tetszetősek. 

Átlagos: A vizuális nyelv alapelemeit felismeri, használja, műalkotásokban néha segítséggel fedezi fel. Szín- 

és formaábrázolásai átlagosak. Ábrázolásai egysíkúak, sablonosak. A megismert technikákat időnként 

segítséggel alkalmazza. A környezet elvont vizuális információi között bizonytalanul tájékozódik, nem 

mindig ismeri fel a vizuális közlések lényegét. A megismert kézműves technikát némi segítséggel 

alkalmazza. Munkái átlagosak. Műalkotásokkal kapcsolatos gondolatainak megfogalmazásához segítséget 

igényel. 

Gyenge: A vizuális nyelv alapelemeit ismeri, munkáiban segítséggel alkalmazza. Szín- és formaábrázolásai 

fantáziátlanok, gyengék. Ábrázolásai felületesek, rendetlenek A megismert technikák alkalmazásához 
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segítséget igényel. Műalkotások érzelmi tartalmát nem ismeri fel. gondolatait nehézkesen fogalmazza meg. 

A tömegkommunikáció legfontosabb formáit felületesen ismeri, a vizuális közlések lényegét segítséggel 

ismeri fel. A megismert kézműves technika alaplépéseit sok segítséggel alkalmazza. Munkái pontatlanok, 

felületesek 

RAJZ 

VIZUÁLIS NYELV 

Követelmény 

 Ábrázolásaiban használja tudatosan a vizuális nyelv alapelemeit, ismerje fel azokat 

alkotásokban.  

 Vegye észre műalkotásokban a ritmust, a szimmetriát és az aszimmetriát. 

 Legyen képes ismereteit felhasználni érzelmei kifejezéséhez, műalkotások érzelmi töltésének 

felismeréséhez, véleményalkotáshoz. 

 Tudjon képességei szerint mesterséges formákat vetület alapján ábrázolni. 

Tartalom 

 A szín- és formaábrázolásról tanultak összefoglalása.  

 Színtani gyakorlatok, formatanulmányok (a ritmus, a szimmetria és az aszimmetria megfigyelése 

műalkotásokban, ritmuskompozíciók készítése). 

 Formák foltszerű kifejezése (fény és árnyék megfigyelése műalkotásokban, ábrázolása).  

 A vetületi ábrázolás lényegének megismertetése. Mesterséges formák vetületi ábrázolása képesség 

szerint. (henger, hasáb, kocka három vetülete, - ceruzarajz; takarásos kompozíciók, -  

papírragasztás)  

 Természeti és mesterséges formák ábrázolása síkban (termések, virágok, levelek, gyümölcsök, 

gyümölcsök metszetei, henger, kocka vonalas és foltszerű ábrázolása - tempera, vízfesték, ceruza, 

toll vagy tus technikákkal). 
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RAJZ 

KIFEJEZÉS, KÉPZŐMŰVÉSZET 

Követelmény 

 Tudjon kompozíciót készíteni hangulatok, érzelmek, lelkiállapot kifejezésére adott 

témakörben. 

 Kreatívan alkalmazza a megismert technikákat. 

 Legyen képes műalkotások érzelmi hatását átélni, azokkal kapcsolatos gondolatait 

megfogalmazni, képben feldolgozni, más tantárgyak ismereteivel összefüggésbe hozni. 

Tartalom  

 Zenei élmények vizuális kifejezése (közös éneklés, zenehallgatás keltette élmények, festés zenéhez). 

 Hangulatok, érzelmek, lelkiállapot kifejezése különböző művészeti és köznapi témák feldolgozása 

során (változatos kompozíciós eljárások, megoldások kipróbálása).   

 Múzeumok, kiállítások megtekintése, a szerzett élmények szóbeli és képi megfogalmazása. 

 A tananyaggal kapcsolatos műalkotások, reprodukciók megfigyelése, elemzése. 

RAJZ 

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ 

Követelmény 

 Legyen képes eligazodni a környezet elvont vizuális információi között.  

 Ismerje a tömegkommunikáció legfontosabb formáit.  

 Ismerje fel a vizuális közlések lényegét, célját, tudjon önálló terv szerint alkotni. 

 Tudja kifejezően ábrázolni az emberi mozgást, karaktert.  

 Legyen képes mozgások, történések megjelenítésére. 

 Legyen jártas mértani formák nézetábrázolásában. 

Tartalom 

 A tömegkommunikáció legfontosabb formái, vizuális információhordozói (a televízió, a 

videokamera, a fényképezőgép képi eszközei; rövid filmjelenet legjellemzőbb részletének 

„kimerevítése”; vizuális közlések: plakátterv, meghívó készítése - papírragasztás, felirat kivágott 

betűkből – önálló tervezés, kivitelezés). 

 Bonyolultabb tárgyak látványszerű ábrázolása (ceruzarajzok, festmények). 

 Munkafolyamatok szemléltetése – folyamatábra készítése.  

 Nézetábrázolások mértani formákról (takarásos kompozíció készítése mértani formák nézetei 

szerinti síkformákból – papírragasztás).  
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 Emberalak ábrázolása síkban (önarckép, portré, karikatúra, álló és ülő ember ábrázolása modell 

után; más tantárgyakhoz kapcsolódó illusztrációk, - az emberi arc, karakter, a test részei, az ember 

mozgása, - tempera, zsírkréta, egyéb választott technika). 

RAJZ 

TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA 

Követelmény 

 Ismerkedjen meg az önkifejezés minél több formájával. 

 Legyen képes a megismert kézműves technikával a valóságban használható, esztétikus tárgyat 

létrehozni. 

 A tárgyformálásban tudja használni a megismert népművészeti díszítési technikákat. 

 Ismerje fel a használati és iparművészeti tárgyakban és az építészetben a funkció és a forma 

összefüggéseit, összhangját. 

Tartalom 

 Szögletes – és forgásformák felépítése agyagból, díszítésük választott technikával. (különböző 

formájú edények formázása a funkció szerint, díszítésük; népi fazekas munkák bemutatása). 

 Összetett szögletes – és forgásformák létrehozása (papírplasztika – szobor készítése).  

 Stilizált formákból ritmusok, terülődíszek készítése (levelek virágok, termések – asztalterítő, 

szalvéta tervezése választott technikával, hímes tojások készítése; népi hímzések, hímes tojások 

bemutatása, motívumainak megfigyelése). 

 Használati tárgy készítése a megismert kézműves technikával, díszítése népművészeti elemekkel (az 

évszaknak megfelelő esztétikus ruházat tervezése segédanyag alapján). 

 Település- és épülettípusok elemzése képeken, modelleken (a funkció és a forma összefüggései az 

építészetben és a különféle épülettípusokban; külső és belső terek alakítása, parasztház mintázása 

agyagból, tértagolás). 

 Népművészeti és iparművészeti tárgyak/reprodukciók bemutatása, a forma és a funkció 

összhangjának felismerése. A giccs és a művészeti alkotások összehasonlítása. A tárgyi környezet és 

az életmód összefüggéseinek elemzése. 

9. INFORMATIKA 

Informatika (4-8. évfolyam) 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs, rehabilitációs feladatai: 

 Érzékszervi megismerések. 

 Térbeli, időbeli tájékozódó képesség fejlesztése. 

 Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés műveleteinek gyakorlása. 

 Szabályfelismerés, tervező, rendszerező, döntési képesség fejlesztése. 
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 Csoportosítások, következtetések. 

 Algoritmikus és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

 A gyors, pontos, koordinált mozgásos reagáló képesség fejlesztése. 

 A figyelem, az emlékezet, az akarat, az alkotó képzelet fejlesztése. 

 Felismerő, rendszerező képesség, szerialitás fejlesztése. 

 Analízis, szintézis. 

Óraszám 

4. évfolyam évi 37 heti 1 

5. évfolyam évi 37 heti 1 

6. évfolyam évi 37 heti 1 

7. évfolyam évi 37 heti 1 

8. évfolyam évi 37 heti 1 

Az Informatika tantárgy fő témakörei: a - távközlési, híradástechnikai, szórakoztató elektronikai valamint 

számítástechnikai alapismeretek és ezekkel kapcsolatos baleset-megelőzési szabályok. 

Cél 

 Az informatikai iránti érdeklődés felkeltése. 

 Az informatikai ismeretek folyamatos bővítése iránti igény kialakítása. 

 A társadalmi integráció elősegítése a környezeti információs jelek területéről szerzett ismeretekkel. 

 Az információszerzés-, feldolgozás-, átadás szerepének felfedeztetése a mindennapi életben, valamint 

az Informatika tantárgy tanításának előkészítése, alapozása. 

Követelmény 

 Ismerje fel és értse meg a környezetében leggyakrabban előforduló, különböző formákban megjelenő 

információkat (jelek, kódok). 

 Alkalmazza biztosan a környezeti jelekről szerzett alapismereteit a mindennapi életben. 

 Legyen képes néhány lépésből feladatsor algoritmusának összeállítására. 

 Tudjon egyszerű, elsősorban rajzos titkos írást készíteni, megfejteni. 

 Legyen tájékozott a képi információforrások körében. 

 Fokozódjon érdeklődése, aktivitása a számítógéppel végzett tevékenység iránt. 

 Legyen képes változások létrehozására a képernyőn. 

 Növekvő önállósággal legyen képes az iskolai könyvtár használatára. 

 A billentyűzet és az egér használata- egyszerű rajz és rövid szöveg megjelenítése a képernyőn. 

Tartalom 

 Informatika 4. 

 Informatika 5. 
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 Informatika 6. 

 Informatika 7. 

 Informatika 8. 

Értékelés 

A tananyag tudását rajzos feladatlapokkal, diagnosztikus mérésekkel és feladathelyzetben végzett egyéni 

megfigyelésekkel vizsgáljuk. Az értékelés kiemelt szempontja az általános tájékozottság (fogalom – tudás) 

foka. A következő évfolyamba lépés kritériumait az évfolyammodulok tartalmazzák.  

Feltételek, taneszközök 

 Informatika szaktanterem 

 gyógypedagógus 

 rajzos feladatlapok  

 számítógép 

 projektor 

 digitális tábla 

 tantárgyi oktatóprogramok 

 játékprogramok 

9.1. INFORMATIKA (4. ÉVFOLYAM) 

Óraszám    évi  37 heti 1 

Cél 

 A közvetlen környezet információs jeleinek, szimbólumainak megismerése. 

 Az informatikai ismeretek folyamatos bővítése iránti igény kialakítása. 

 A tágabb környezetben (utazás, kirándulás alkalmával) előforduló információs jelek megismerése.  

 A turizmussal, idegenforgalommal összefüggő jelrendszer megismerése. 

 További információs jelek elsajátítása.  

 Ismerkedés a háztartási híradástechnikai és szórakoztató elektronikai eszközökkel. 

 Alapvető dokumentumismeret elsajátítása. 

 Az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása. 

Követelmény 

 Ismerje fel és értse a különböző formákban megjelenő információkat. 

 Érdeklődjön a környezetében előforduló információs jelek jelentéstartalma iránt. 

 Ismerje fel a közvetlen környezetében található jelek és kódok üzenettartalmát. 
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 Ismerje fel a köznapi élet leggyakoribb (KRESZ -, térkép-, gépek működési) jeleit.  

 Ismerje és értse az iskola épületében előforduló információs jelek (mosdó, könyvtár, szertár, raktár, 

dohányzásra kijelölt hely) információtartalmát 

 Ismerje és értse a település közintézményeinek jelöléseit (posta, orvosi rendelő, gyógyszertár, 

autóbuszmegálló, vasútállomás, rendőrség). 

 Értse, tudja differenciálni a mindennapi életben leggyakrabban előforduló jeleket. 

 A mindennapi életben szerzett közvetlen tapasztalatok alapján ismerje fel cselekvésekben, 

tevékenységekben az azonos elemek azonos sorrendben való megjelenését.  

 Tudjon végrehajtani néhány lépésből álló tevékenységet rajzos algoritmus alapján. 

 Értse és alkalmazza a helymeghatározásokhoz szükséges relációs fogalmakat. 

 Értse a hazai és nemzetközi turizmussal összefüggő, a kirándulók számára hasznos információkat 

tartalmazó jeleket. 

 Használja biztonságosan a háztartási híradástechnikai és szórakoztató elektronikai eszközöket. 

 Ismerje a számítógép kezelésének alapjait. 

 Legyen képes egyszerű játék vagy oktatóprogram kezelésére. 

 Tudjon néhány soros üzenetet, üdvözletet írni szövegszerkesztő programmal. 

 Legyen tájékozott az eszközökkel kapcsolatos balesetvédelmi előírásokban. 

Értékelés 

A tananyag tudását feladathelyzetben végzett egyéni megfigyelésekkel vizsgáljuk. A megfigyelés kiemelt 

szempontja az általános tájékozottság foka és a pozitív érzelmi viszonyulás.  

Jó: A jelek jelzés értékét felismeri, a jelentéssel is tisztában van. A híradástechnikai eszközöket helyesen (a 

balesetvédelmi szabályokat betartva) üzemelteti. 

Átlagos: A jeleket felismeri, de jelentésüket nem minden esetben társítja pontosan a jelhez. A 

híradástechnikai eszközök üzemeltetésének balesetvédelmi szabályait gyakran szem elől téveszti. 

Gyenge: A jelek nagy részét nem ismeri fel és/vagy hibásan társítja a jelentéshez. A híradástechnikai 

eszközök üzemeltetésének balesetvédelmi szabályait nem érti, gyakran szem elől téveszti. 

A következő évfolyamba lépés feltételei:  

 A közvetlen környezet jeleinek észrevétele és a legfontosabbak helyes értelmezése. 

 Az információs jelek jelzés értékének felismerése, jelentésük megértése. 

 Az utazással, kirándulással összefüggő fontosabb jelek helyes értelmezése. a hétköznapi 

híradástechnikai eszközök balesetveszélyeinek megértése, az eszközök helyes működtetése. 

Tananyag: 

 A közintézmények épületeiben előforduló jelek: lift, WC, étterem, büfé, lépcső, bejárat, kijárat, 

csomagmegőrző, jegypénztár, levélfeladás, pénzfeladás, csomagfeladás, ruhatár, 

telefon(gyűjtőmunka, rendszerezés) 
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 Információs játékok- az információ jelentősége: találós kérdések, kereső-érzékelő játékok. 

 Tapasztalati úton jelenségek gyűjtése a sorrendiségre, tulajdonságok felismerésére, ellentétpárok 

létrehozása. 

 Játékos algoritmusok-irányjátékok a tanteremben, a szabadban, helymeghatározások relációk 

alapján. 

 Az iskolai élet jelei, beszélő képek, piktogramok.(piktogramok válogatása, rendszerezése, 

rajzolása) 

 A tájékozódást segítő közúti és köztéri jelek: információ, pénzváltás, hotel, kemping, bungalópark, 

strand, repülőtér, fürödni tilos, fotózni tilos, határátkelő, folyó, parkoló, benzinkút, műemlék, kórház, 

kemping, autószerviz, helyi járat, megálló, metró, kikötő, kutyasétáltatás tilos, gyógyszertár, 

könyvesbolt, természetvédelmi terület. (piktogramok válogatása, rendszerezése, rajzolása) 

 Turisztikai jelek: erdei sétaút, barlang, kilátó, ivóvíz, esőbeálló, fogadó 

 Információs jelek, eszközök és szimbólumok a mindennapi életben (kresztáblák, téri irányok jelei, 

térképjelek csoportosítása, rajzolása). 

 Jel, jelölt, jelentés összekapcsolása (jelképek, jelek gyűjtése, válogatása) 

 A szórakoztató elektronikai eszközök jelrendszere (rádió, TV kapcsolóinak, távkapcsolóinak jelei). 

 Az elektronikus eszközökkel kapcsolatos balesetvédelmi előírások 

 Képi-, hang- és digitális jelek a mindennapi életben (órák, szignálok). 

 Hétköznapi algoritmusok- algoritmusok megfigyelése a mindennapos cselekvésekben, közlekedés, 

vásárlás, napirend, hetirend. 

 A megfigyelt cselekvési sorok képi ábrázolása. 

 Jelek és kódok- a környezetben való tájékozódás irányai jelekkel, mozgások megadott irányban, 

lejegyzés. 

9.2. INFORMATIKA (5. ÉVFOLYAM) 

Óraszám    évi  37 heti 1 

Cél 

 Ismerkedés a számítógéppel, annak üzemeltetési, egészség- s balesetvédelmi előírásaival. 

 Ismerje fel a számítógép perifériáit, tudja azokat megkülönböztetni funkciójuk szerint. 

 Legyen képes egyszerű játékprogramot számítógépen kezelni. 

 Legyen képes néhány lépésből feladatsor algoritmusának összeállítására. 

 Legyen tájékozott a képi információforrások körében. 

 Fokozódjon érdeklődése, aktivitása a számítógéppel végzett tevékenység iránt. 

Követelmény: 
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 Legyen képes néhány lépésből feladatsor algoritmusának összeállítására. 

 Tudjon egyszerű, elsősorban rajzos titkos írást készíteni, megfejteni. 

 Legyen tájékozott a képi információforrások körében. 

 Fokozódjon érdeklődése, aktivitása a számítógéppel végzett tevékenység iránt. 

 Tudjon játékprogramot, rajzolóprogramot, tantárgyi programot kezelni.  

 Legyen képes egyszerű játékprogramot számítógépen kezelni. 

 Tudjon rajzolni a számítógéppel. 

 Legyen képes néhány lépésből feladatsor algoritmusának összeállítására. 

 Tudjon egyszerű, elsősorban rajzos titkos írást készíteni, megfejteni. 

Értékelés 

A tananyag tudását feladathelyzetben végzett egyéni megfigyelésekkel vizsgáljuk. A megfigyelés kiemelt 

szempontja az általános tájékozottság foka és a pozitív érzelmi viszonyulás.  

Jó: A híradástechnikai eszközöket önállóan működteti, a számítógéppel kapcsolatos biztonsági előírásokat 

betartja, játék- vagy tantárgyi program futtatására önállóan vagy kevés segítséggel képes.   

Gyenge: Az eszközöket működtetni önállóan nem képes, a számítógépen játék vagy tantárgyi programot sok 

segítséggel képes használni. 

A következő évfolyamba lépés kritériumai  

 a számítógép perifériáinak ismerete 

 egyszerű játék és/vagy rajzolóprogram kezelése segítséggel 

Tananyag: 

 A számítógépek jelentősége életünkben, a számítógépek története (gyűjtőmunka) 

 A számítógépek tartozékai (billentyűzet, egér, monitor, meghajtó, nyomtató) 

 A számítógép bekapcsolása és üzemeltetésének balesetvédelmi előírásai. 

 Az " egér " kezelése játék vagy rajzoló program futtatása közben.  

 A működő számítógép megfigyelése, a használathoz szükséges billentyűk funkciójának tapasztalati 

megismerése. 

 Változások megfigyelése, létrehozása. 

 Egyszerű játékprogramok, készségfejlesztő programok használata. 

 A számítógép használatának rendje, biztonsági tudnivalók. 

 Számítógépes alkotásokból nyerhető információk tapasztalat útján történő megismerése. 

 Algoritmus és számítógép: játékos számítógépes környezetben algoritmusok értelmezése.  

 Mozgások létrehozása a képernyőn irányítással, adott útvonal bejárásával. 
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 Jelek és kódok- a kódolás, dekódolás - titkosírás készítése, megfejtése 

 Régi korok képi és írásos üzenetei. 

 Üzenetek osztálytársaknak, barátoknak, szülőknek rajzzal, képpel, írással. 

 A telefon, mint információs eszköz 

 Információ képekben – állóképek, mozgóképek 

9.3. INFORMATIKA (6. ÉVFOLYAM) 

Óraszám    évi  37 heti 1 

Cél 

 A számítógép- üzemeltetés alapszabályainak elsajátítása. 

 Legyen képes a számítógép ki- és bekapcsolására, oktatóprogram futtatására. 

 Újabb ismeretek szerzése a számítógépes eszközökről: nyomtató 

 A számítógépes fájlrendszer megismerése 

 Ismeretek szerzése képi és szöveges dokumentumok létrehozásáról 

 Legyen képes változások létrehozására a képernyőn. 

Követelmény: 

 Legyen képes magyarnyelvű játék -, rajzoló-, oktatóprogram használatára számítógépen. 

 Tudjon néhány soros szövegszerkesztett üzenetet, üdvözletet összeállítani. 

 Fokozódjon érdeklődése, aktivitása a számítógéppel végzett tevékenység iránt. 

 Legyen képes változások létrehozására a képernyőn. 

 A billentyűzet és az egér használata- egyszerű rajz és rövid szöveg megjelenítése a képernyőn. 

Értékelés 

A tudást feladathelyzetben végzett egyéni megfigyelésekkel vizsgáljuk. A megfigyelés kiemelt szempontja 

az általános tájékozottság foka és a pozitív érzelmi viszonyulás.  

Jó: Egyszerű számítógépes szövegszerkesztési feladatot segítséggel megold. Képes mappákat, szöveges 

fájlokat létrehozni. 

Gyenge: Számítógépes játékprogramot jelentős segítséggel működtet, szövegszerkesztési ismeretei sok 

hiányosságot mutatnak. 

A következő évfolyamba lépés kritériumai  

 egyszerű játék és/vagy rajzoló és/vagy oktató program kezelése 

 elemi szövegszerkesztési jártasságok megléte, szintje 

Tananyag: 

 A számítógép könyvtára, keresés a filel-ok között 



Cecei Általános Iskola  Pedagógiai Program IV. rész 

 

 Magyarnyelvű játékprogram, tantárgyi program kezelése 

 Szövegszerkesztési alapismeretek / levélírás, mentés, nyomtatás / 

 A nyomtató használata 

 Információ képekben – állóképek, mozgóképek 

 Számítógépes alkotásokból nyerhető információk tapasztalat útján történő megismerése. 

 Algoritmus és számítógép: játékos számítógépes környezetben algoritmusok értelmezése.  

 Mozgások létrehozása a képernyőn irányítással, adott útvonal bejárásával. 

 A billentyűzet és az egér használata- egyszerű rajz és rövid szöveg megjelenítése a képernyőn. 

9.4. INFORMATIKA (7. ÉVFOLYAM) 

Óraszám    évi  37 heti 1 

Cél 

 Az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása. 

 A tantárgy tanításának célja az információs kultúra alapjainak tevékenység-centrikus, gyakorlat 

orientált megismerésével hozzásegíteni a tanulókat a munkájukhoz, az életvitelük alakításához 

szükséges információk korszerű, gyors megszerzéséhez, feldolgozásához és alkalmazásához. 

 A számítógép- üzemeltetési ismeretek bővítése. 

Követelmény 

 Használja biztonságosan a háztartási híradástechnikai és szórakoztató elektronikai eszközöket. 

 Ismerje a számítógép kezelésének alapjait. 

 Ismerje fel a számítógép perifériális egységeit, ismerje fel alapvető funkcióit. 

 Legyenek elemi gyakorlati tapasztalatai az algoritmusok leírási lehetőségeiről. 

 Ismerjen fel egy-egy algoritmus jelölést. 

 Legyen képes tanári segítséggel algoritmusok megjelenítésére játékos számítógépes környezetben. 

 Legyen képes egyszerű játék vagy oktatóprogram kezelésére. 

 Tudjon néhány soros üzenetet, üdvözletet írni szövegszerkesztő programmal. 

 Alkalmazzon magyar nyelvű játék -, rajzoló-, oktatóprogramot önállóan számítógépen. 

 Szerkesszen rövid, szöveget szövegszerkesztő programmal. 

 Legyen ismerete a számítástechnika múltjáról, a jövőben betöltött szerepéről. 

Értékelés 

A tudást feladathelyzetben végzett egyéni megfigyelésekkel vizsgáljuk. A megfigyelés kiemelt szempontja 

az általános tájékozottság foka és a pozitív érzelmi viszonyulás.  

Jó: Egyszerű számítógépes szövegszerkesztési feladatot segítséggel megold. 
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Gyenge: Ismert számítógépes játékprogramot segítséggel működtet, szövegszerkesztési ismeretei sok 

hiányosságot mutatnak. 

A következő évfolyamba lépés kritériumai:  

 egyszerű játék és/vagy rajzoló és/vagy oktató program kezelése 

 elemi szövegszerkesztési jártasságok megléte, szintje 

Tananyag: 

 A számítógép könyvtára, keresés a filel-ok között 

 Programválasztás a számítógép kínálatából 

 Magyarnyelvű játékprogram, tantárgyi program kezelése 

 Szövegszerkesztési alapismeretek / levélírás, másolás, kivágás, beillesztés, mentés, nyomtatás / 

 A nyomtató használata 

 A számítógép története - korai számolóeszközök.  

 Az elektronikus számítógépek fejlődése. 

 Az informatikatörténet magyar vonatkozásai. 

 Számítógép kezelési alapismeretek: a számítógép perifériális egységeinek, funkcióinak megismerése. 

 Algoritmusok leírása szöveggel, rajzzal - játékos számítógépes környezet alkalmazásával.  

 Egyszerű algoritmus kódolása. 

9.5. INFORMATIKA (8. ÉVFOLYAM) 

Óraszám    évi  37 heti 1 

Cél 

 A számítógép- üzemeltetési ismeretek bővítése (adathordozóra mentés, dokumentumok áthelyezése, 

Internet - használat). 

 Adat és jel közötti különbségek értelmezése. 

 Újabb ismeretek szerzése a számítógép használatáról (dokumentumok mentése, dokumentumok 

áthelyezése, Internet - használat). 

 Adat és jel közötti különbségek értelmezése. 

 Egyszerű algoritmusok megismerése 

 A tanórán kívüli ismeretszerzés lehetőségeinek megismerése. 

 Az ismerethordozó médiák használatának tanulása. 

Követelmény 

 Kezelje a számítógépet fokozódó önállósággal (ki – és bekapcsolás, programválasztás, adatbevitel, 

adattörlés, adatok csoportosítása). 

 Tudjon ismert játékprogramot futtatni önállóan. 
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 Tudjon szöveget szerkeszteni tanári irányítással (sorok rendezése, kiemelés, betűméret változtatása). 

 Alkalmazzon magyar nyelvű játék -, rajzoló-, oktatóprogramot önállóan számítógépen. 

 Legyen képes néhány egyszerű parancs bevitelére funkcióhoz kapcsoltan. 

 Tudjon kész programba adatokat beírni, eredményeket értelmezni. 

 Legyen képes tanári segítséggel értelmezni egyszerű, ismétlődéseket, elágazásokat tartalmazó 

algoritmusokat. 

 Segítséggel tudjon készségfejlesztő és oktató programokat futtatni. 

 Tudja a tömegkommunikációs eszközöket használni. 

 Fejlettségi szintjének megfelelően legyen képes felfogni a tömegkommunikációs eszközök lényegi 

mondanivalóját, tudjon ehhez viszonyulni. 

 Fokozódó önállósággal legyen képes az információk értelmezésére, tolmácsolására. 

Értékelés 

A tudást feladathelyzetben végzett egyéni megfigyelésekkel vizsgáljuk. A megfigyelés kiemelt szempontja 

az általános tájékozottság foka és a pozitív érzelmi viszonyulás.  

Jó: Egyszerű számítógépes szövegszerkesztési feladatot segítséggel megold. Ismert játék és oktatóprogramot 

önállóan futtat.  A tömegtájékoztatási rendszerben biztosan igazodik el, az információkat reálisan értékeli. 

Gyenge: Ismert számítógépes játékprogramot segítséggel működtet, szövegszerkesztési ismeretei sok 

hiányosságot mutatnak. Az információs eszközöktől idegenkedik, nem érdeklődik és/vagy nehezen 

értelmezi a híreket. 

A következő évfolyamba lépés kritériumai  

 egyszerű játék -, rajzoló -, és oktató program kezelése tanári irányítással 

 elemi szövegszerkesztési jártasság 

Tananyag: 

 Operációs rendszer alapműködésének, alapvető parancsoknak a megismerése, futtatás, keresés, 

másolás.  

 A számítógépes információ tartalma, adat és jel közötti összefüggések. 

 Gyakori problémák algoritmusai: nagyság szerinti rendezés, elemek keresése szempontok 

alapján, tantárgyi átlag, osztályátlag.  

 Algoritmus kipróbálása kész programokban. 

 Szöveg készítése. 

 Rajzolás. 

 Tantárgyi, tanulmányi átlagszámítás. 

 Adatgyűjtés – játék az adatokkal, csoportosítás, rendezés, összehasonlítás, elemzés. 
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 Információs játékok. 

 „Szörfözés” a hálózaton. 

 Saját hivatalos irat (pl.: önéletrajz, pályázat) készítése. 

 A számítógép könyvtára, keresés a filel-ok között (fájl - kezelő, fájl – törlés, átnevezés) 

 Programválasztás a számítógép kínálatából 

 Magyar nyelvű játékprogram, tantárgyi program kezelése 

 Szövegszerkesztési alapismeretek / levélírás, szerkesztés, mentés, nyomtatás / 

 A nyomtató használata. 

 Algoritmusok írása, rajzolása 

 Az internet 
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10.  ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs, rehabilitációs feladatai: 

 A gondolkodás funkciók, műveletek fejlesztése: azonosságok, különbségek, csoportosítások, 

szabálykeresések, analógiák felismerése. Összefüggések megoldása, ok-okozat felfedezése. 

 A probléma felismerő, a tervező, alakító, konstruáló képesség fejlesztése, kíváncsiság, motiváltság 

ébrentartása. 

 A cselekvőképesség fejlesztése, önellátás, környezetellátás technikáinak elsajátítása, alkalmazása. 

 Motorikus képességek fejlesztése, szabályozott akarati mozgások, mozdulatok továbbfejlesztése. A 

kar-kéz sebességének és ütemének alakítása. 

 A munkához való viszonyulás, az érzelem, akarat, kitartás céltudatos fejlesztése. 

 A reális énkép, önismeret kialakítása, távlati lehetőségek felismerése, az önfejlesztő magatartás 

elfogadtatása. 

 Szociális képességek fejlesztése. 

Óraszám: 

Életvitel és gyakorlati ismeretek 1. évi 37 heti 1 

Életvitel és gyakorlati ismeretek 2. évi 37 heti 1 

Életvitel és gyakorlati ismeretek 3. évi 37 heti 1 

Életvitel és gyakorlati ismeretek 4. évi 37 heti 1 

Életvitel és gyakorlati ismeretek 5. évi 55,5 heti 1,5 

Életvitel és gyakorlati ismeretek 6. évi 55,5 heti 1,5 

Életvitel és gyakorlati ismeretek 7. évi 37 heti 1 

Életvitel és gyakorlati ismeretek 8. évi 37 heti 1 
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Témakörök: 

Témakör Évfolyamok 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Életvitel x x x x     

Tervezés, építés x x x x     

Anyagok és 

átalakításuk 
x x x x x x x x 

Közlekedési 

ismeretek 
x x x x x x x x 

Háztartástan és 

életvitel 
    x x x x 

Tervezés, szerelés, 

modellezés 
    x x x x 

Termelés és 

gazdálkodás 
    x x x x 

Célok: 

 A technikai és gazdasági eredmények megismerése és felhasználása. 

 Az önálló alkotásra, problémamegoldásra való felkészülés, a kézügyesség fejlesztése.  

 A munka megszerettetése, a tiszta és pontos munkavégzés igényének kialakítása.  

 A tanulók kreativitásának fejlesztése, zökkenőmentes társadalmi integrációjuk elősegítése.  

 Alapvető szabályok és helyes magatartásformák elsajátítása a közlekedésben. 

 Felkészülés az önellátásra, valamint a családi életre.  

 Háztartási, mezőgazdasági ismeretek, tapasztalatok szerzése.  

 A takarékoskodás alapjainak elsajátítása.  

 A személyes higiénia iránti igény kialakítása. 

 Ismeretek, tevékenységek, készségek, képességek kialakítása, amely segíti a tanulókat a gyakorlati 

problémák megoldásában.  

 Fokozatosan feltárni és bemutatni a tanulóknak a természetben, a társadalomban élő ember és az általa 

létrehozott technikai környezet egyszerű, felfogható kapcsolatát. 

 Az alapozás időszakában a tantárgy kiemelt célja a kézügyesség, a koncentrálás, a tájékozódó 

képesség fejlesztése. Képessé tenni a tanulót munkalépések elvégzésére, az önellátás egyszerűbb 

technikáinak gyakorlására, elsajátítására. 

 Ismeretek, tevékenységek készségek, képességek kialakítása, amelyek segítik a tanulókat a 

szakmatanulásra, valamint az önálló életvezetésre felkészülésben.  
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 A technika műveltség alapozása - a természeti környezet a társadalom és az ember által létrehozott 

technikai környezet kapcsolatrendszerének bemutatása, feltárása - a tanulók fejlettségének 

megfelelően. 

 A manualitás, a kézügyesség fejlesztése - a bonyolultabb feladatok, munkafolyamatok, munkalépések 

elvégzésére is képessé teszi a tanulót. 

Követelmények: 

 Legyen általánosan tájékozott a környezetben található anyagok megmunkálásában, a házi és 

házkörüli feladatok végzésében. 

 Értse és fogadja el, hogy a munkavégzés a létfenntartás fontos eszköze. 

 Alakuljon ki a tanuló tervszerű munkavégzés iránti igénye. 

 Kedvelje a házi, a házkörüli és termelőmunkát egyaránt. 

 Tudjon biztonságosan közlekedni gyalogosan és kerékpárral.  

 Sajátítson el követendő magatartásmintákat a tömegközlekedési eszközök önálló igénybe vételéhez.  

 Legyen képes önmaga és családtagjai kiszolgálására, ápolására. 

 Tanúsítson elfogadható magatartást társas összejövetelek alkalmával. 

Feladatok, fejlesztési területek (1-4. évfolyam): 

 Biztosítson gazdag tapasztalatszerzést - az egyszerű érzékszervi benyomásoktól a bonyolultabb 

gondolati műveletekig a tanulót körülvevő természeti, társadalmi és technikai környezetben. Neveljen 

olyan életmódra, amely lehetővé teszi a környezettel való helyes együttélést. 

 Mutasson be példákon, élményanyagon, személyes tapasztalatokon alapuló egészségmegóvást. 

 Alakítson ki helyes munkaszakaszokat.  

 Tegye képessé a tanulókat a műveleti algoritmusok alkalmazására, egyszerű tervezési tevékenységek 

lehetőségének felismerésére, megoldására. 

 Ismertesse meg a tanulókkal - tapasztalatokon, élményanyagon, példákon keresztül - az alapvető 

közlekedési szabályokat, a környezetben való biztonságos tájékozódást. 

 Alapozza a tanulók önértékelő, elemző képességét, alkotókedvét, a modellezés iránti érdeklődését. 

 A megfigyelő, az elemző képesség, az egyszerű összefüggések felismerésének képessége.  

 Tájékozódási képesség fejlesztése síkban, térben.  

 A képolvasási, a rajzolási képesség fejlesztése egyszerű tervezési, kivitelezési műveletekben.  

 A tárgykészítés, az önkifejezés képessége különféle művelet-végrehajtási helyzetben.  

 A figyelem, az emlékezet fejlesztése. Az örömérzés fejlesztése, érzelmek harmonizálása.  

 Eszközhasználati készség fejlesztése különféle manuális, rajzolási tevékenységben.  

 Arány- és formaérzékelés - formalátás képességei, térábrázoló képesség.  

 Kommunikációs képesség.  
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 Alakítási készség, a koordinált mozgás készségei.  

 Az önellátás képességeinek fejlesztése különféle önellátó technikák alkalmazásával.  

 A helyes magatartás alakítása az egészségmegőrzés, a balesetmentes közlekedés elsajátítása 

érdekében.  

 A testápolás, a higiénés szokások szükségességének belátása, együttműködési képesség alakítása.  

 A ház körüli teendőkben való részvétel készségei.  

 Az elemi szolgáltatások igénybevételének készségei.  

 Pozitív viszonyulás a környezet értékeihez. 

Feladatok, fejlesztési területek (5 – 8. évfolyam): 

 Tegye képessé a tanulókat a környezettudatos életvezetésre, a környezet megóvására, az 

anyagtakarékos megmunkálásra, a kitartó munkavégzésre. 

 Gyakoroltassa be az önellátás egyszerű, majd bonyolultabbá váló technikáit  

 Biztosítsa a gazdag tapasztalatszerzést az egyszerű érzékszervi benyomásoktól a bonyolultabb 

gondolati műveletekig, a probléma-megoldásokig. 

 Mutassa be és gyakoroltassa gazdag tevékenységrendszeren, feladatokon az anyagfeldolgozás 

alaplépéseit, az egyszerű tárgykészítési technikák elsajátítását, alkalmazását. 

 Sajátíttassa el a példákon, személyes tapasztalaton alapuló egészség – megóvást. 

 Hangsúlyozza a nevelés során a környezetkárosítás elkerülését, megelőzését, a környezettel való 

helyes együttélést. 

 Neveljen kitartó munkavégzésre, pontos munkára. 

 Sajátíttassa el és gyakoroltassa be a helyes munkaszokásokat, a balesetmentes szerszámhasználatot, 

ismertesse meg a helyes és veszélyes eljárásokat egyaránt. 

 Alkalmaztasson műveleti algoritmusokat a tárgykészítésben, a munkafolyamatban, ismertesse fel a 

szabályszerűségeket a technikai problémák megoldásában. 

 Ismertesse meg a közúti közlekedés veszélyforrásait és sajátíttassa el - konkrét példákon, 

élményanyagokon keresztül - a közlekedés alapvető szabályait . 

 Érje el a takarékos anyagfelhasználást, a kíméletes eszközhasználatot, a higiéniai szempontok 

figyelembe vételét. 

 Alakítson ki felelősségtudatot a családért, a megélhetés megteremtéséért, a környezetért. 

 Ismertesse meg és alkalmaztassa az önálló életvezetést segítő - karbantartó, javító, otthon - fejlesztő 

technikákat, a tanulók életkorának és fejlettségének megfelelően. 

 Alakítsa ki a reális önértékelést, segítse elő a szakmaválasztást a tanuló lehetőségeinek függvényében. 

 A képolvasási, a rajzolási, a számolási képességek fejlesztése.  

 A terv, a munkamenet- készítés képességének alakítása, a manualitás fejlesztése. 
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 Tárgykészítési képesség, egyszerű tárgyak létrehozása, tervszerű előkészítés utáni kivitelezés 

képessége. 

 Az önmegvalósítás, az önkifejezés képessége, az alkotás, a kíváncsiság, a becslés, a döntés, a 

pontosság, a probléma meglátás képességének fejlesztése.  

 Az összehasonlítás képessége, a közös jellemzők, az eltérő jegyek megértése, elemzése.  

 Az önértékelés és mások értékelésének képessége.  

 A térben, a síkon való tájékozódás képessége, a téri hely és helyzet kifejezése - viszonyszavak helyes 

használata.  

 A tárgykészítés, a műveletek végrehajtásának készségei.  

 A kéziszerszámok, egyszerű gépek balesetmentes használatának készségei. 

 Az eredményes szocializáció, a társadalmi beilleszkedés képességének fejlesztése.  

 Az egészséges életmód, az önálló életvezetés megvalósításának képességei.  

 Az életmóddal kapcsolatos helyes alternatívák kiválasztása.  

 A háztartási gazdálkodás folyamatainak átlátása. 

 Az együttműködéshez, a szakmatanuláshoz szükséges együttélési szabályok elfogadásának, 

megértésének képességei. 

 A testápolás szokásainak önálló elvégzése.  

 A szolgáltatások önálló igénybevételének készségei.  

 Felelős viszonyulás a környezet értékeihez, a környezetóváshoz. 

 A balesetmentes közlekedés, tájékozódás végrehajtásának készségei. 

 Helyes munkaszokások, az anyagtakarékos magatartás kialakítása. 

Tartalom: 

 Életvitel és gyakorlati ismeretek 1. 

 Életvitel és gyakorlati ismeretek 2. 

 Életvitel és gyakorlati ismeretek 3. 

 Életvitel és gyakorlati ismeretek 4. 

 Életvitel és gyakorlati ismeretek 5. 

 Életvitel és gyakorlati ismeretek 6. 

 Életvitel és gyakorlati ismeretek 7. 

 Életvitel és gyakorlati ismeretek 8. 

Értékelés: 

A tantárgy tanulásában nyújtott teljesítményt az egyéni adottságok figyelembe vételével szöveges formában, 

lehetőség szerint osztályzatok nélkül értékeljük. A kiváló, jó, közepes és gyenge minősítések kritériumait 

lásd az egyes évfolyamoknál.  
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A magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

Lásd az évfolyammoduloknál.  

10.1. ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK (1. ÉVFOLYAM) 

Óraszám: évi: 37           heti: 1 

Életvitel 1 

Tervezés, építés 2 

Anyagok és 

átalakításuk 
3 

Közlekedési 

ismeretek 
4 

Cél: 

 A természeti és technikai környezet felfedezése, alapjainak megismerése. 

 Helyes munkaszokások alapozása. 

 Helyes munkavégzési szokások és a baleset - megelőzés iránti igény kialakítása. 

 A technika és a közlekedés veszélyhelyzeteinek, a helytelen életmód  egészségkárosító hatásainak 

felismerése, a felelősségtudat kialakítása. 

 A korszerű technikai alapműveltség elméleti és gyakorlati megalapozása. 

 Természeti anyagok (levelek, termések, kavicsok) megismerése. 

Követelmény: 

 Ismerje fel a környezetben található természeti anyagokat, tudja azokat megadott szempont szerint 

csoportosítani.  

 Ismerje meg a modellezés leggyakrabban használt /vágó-, nyíró -/ eszközeit. 

 Munkája legyen tiszta. 

 Törekedjen a pontosságra munkavégzés közben. 

 Sajátítsa el a lakott területen belüli gyalogos közlekedés alapszabályait. 

 Tudjon önállóan tisztálkodni. 

Tartalom: 

 Életvitel 

 Tervezés, építés 

 Anyagok és átalakításuk 

 Közlekedési ismeretek 

Értékelés: 
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Kiváló: A természeti anyagokat biztosan felismeri, méretük, alakjuk, színük szerint megkülönbözteti. A 

téralakítás algoritmusát önállóan végrehajtja. A téri relációra utaló fogalmakat helyesen értelmezi. Tiszta, 

pontos, óvatos munkát végez. A tanult szokásrendet és szabályokat önállóan, figyelmeztetés nélkül betartja. 

Jó: A felmerülő bizonytalanságokat az anyagok csoportosításában, relációk felismerésében a tér és 

kompozíció alakításban segítséggel korrigálja. A veszélyhelyzeteket felismeri, az ismert szabályokat betartja. 

Közepes: A témakörben felmerülő feladatok és kérdések zömének megoldásában jelentős segítséget igényel, 

a fogalmak nagy részét hibásan értelmezi, munkája gyakran igénytelen. A tanult szokásrend és szabályok 

betartására, iskolai holmijának rendben tartására figyelmeztetni kell.  Környezetére, ruházatára 

alkalomszerűen igényes. 

Gyenge: Önálló munkavégzésre alig képes, a fogalmakat többnyire hibásan értelmezi. Munkája pontatlan, 

maszatos.  A higiéniai szabályokra figyelmeztetni kell. A helyes tisztálkodási szokásai még kialakulatlanok. 

Környezete, ruházata gondozatlan. A veszélyhelyzeteket figyelmen kívül hagyja, a szabályokat nem tartja 

be, túlzottan aggodalmaskodik, közlekedési helyzetekben tanácstalan.  

Általános követelmények 

 az eszközök biztos felismerése és körültekintő használata; 

 a tanult termések, természeti anyagok életkornak  megfelelő differenciálása;  

 igényes munkára törekvés a kompozíciók készítése során;  

 a tudatos (óvatos) közlekedés;  

 a tisztálkodási szokások ismerete. 

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

ÉLETVITEL 

Követelmény: 

 Ismerje és tudja felsorolni az alapvető tisztálkodó-eszközöket. 

 Alkalmazza az étkezések előtti és WC használat utáni kézmosást. 

 Szükség esetén használja a zsebkendőt. 

 Legyen képes saját játékai, ruhái rendbetételére. 

 Legyen fogalma a tisztálkodás hiányából fakadó fertőzésveszélyekről. 

 Ismerje fel személyes holmiját.  

 Tartsa rendben felszereléseit. 

 Tisztálkodjon rendszeresen. 

 Használja és tárolja a tisztálkodási eszközöket rendeltetésszerűen.  

 A kulturált étkezés gyakorlása.  

Tananyag: 

 A kézmosás jelentősége és módja. 
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 A WC használat módja. 

 A tisztálkodás módjai, gyakorisága és eszközei. 

 A zsebkendőhasználat fontossága, módja. 

 A tisztálkodás eszközei.  

 Tisztasági csomag.  

 A fésű használata, a WC használata.  

 Tisztálkodási eszközök csoportosítása funkció szerint (kézmosás, fog-, köröm-, hajápolás)  

 Tisztálkodás - kéz, az arc, a fogmosással kapcsolatos tevékenységek önálló elvégzése.  

 Saját ruhaneműk hajtogatása.  

 Öltözködés - ruházat, felszerelés felismerése, használata fokozódó önállósággal - fűzés, gombolás, 

cipő párosítása, szekrény és fogas használata, tornafelszerelés felismerése, tárolása.  

 Felsőruha, fehérnemű, lábbeli  

 Saját tanszerek rendje az osztályban. 

 Az osztály rendje és rendben tartásának felelősei. 

 A felelősök munkája. 

 Táplálkozás - az evőeszközök ismerete, a kanál, a villa használata.  

 A napirendnek megfelelő étkezés megtanulása.  

 Ételfélék felismerése, megnevezése. 

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

TERVEZÉS, ÉPÍTÉS 

Követelmény: 

 Legyen képes síkbeli modellek kialakítására természeti anyagokból (előrajzolt lapon). 

 Vegyen részt szívesen téralakításban természeti anyagokból és szabályos testekből. 

 Tudjon becsléseket végezni környezetünk tárgyain. 

Tananyag: 

 Játékos építés nagyobb elemekkel, térképzés.  

 Spontán építés különféle kockával.  

 Az építődoboz elemei.  

 Építés térben és síkban. 

 Téri relációk megfigyeltetése, tudatosítása. 

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

ANYAGOK ÉS ALAKÍTÁSUK 

Követelmény: 
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 Ismerjen fel egyszerű összefüggéseket az anyag és a belőle készíthető tárgy között.  

 Tudjon becsléseket, méréseket, anyagcsoportosításokat megadott algoritmus szerint végezni.  

 Ismerje fel a tanult természeti anyagokat és tulajdonságaikat. 

 Tudja csoportosítani a megismert természeti anyagokat sajátosságaik szerint. 

 Legyen képes síkbeli modellek kialakítására természeti anyagokból (előrajzolt lapon). 

Tananyag: 

 Anyagok megfigyelése, érzékszervi vizsgálata. 

 Természeti anyagok gyűjtése, vizsgálata, csoportosítása (levelek, termések, kavicsok) 

 Egyszerű kompozíciók alkotása természeti anyagokból. 

 Ajándék és dísztárgyak készítése természeti anyagokból, nyírással, ragasztással. 

 Baleset - megelőzési szabályok elsajátítása /nyírás, ragasztás /. 

 Téralakítás természeti anyagokból és szabályos testekből. 

 Becslések végzése környezetünk tárgyain. 

 Téri relációk megfigyeltetése, tudatosítása. 

 Természetes anyagok - (homok, fa, kavics, termések, levelek) gyűjtés, érzékszervi vizsgálat - belőlük 

készíthető tárgyak. 

 A mesterséges környezetünk anyagai - lakásban, iskolában, az iskola környékén. 

 Átalakított anyagok - papír, fonal, zsineg, hurkapálca, képlékeny anyag - gyurma.  

 Érzékszervi vizsgálat, tapasztalatgyűjtés.  

 Anyag - feldolgozási alaplépések - egyszerű tárgykészítési technikák. 

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK 

Követelmény: 

 Ismerje a településen belüli gyalogos közlekedés alapszabályait. 

 Tudjon csoportosan és egyénileg fegyelmezetten közlekedni járdán. 

 Legyen képes mérlegelni az úttesten való áthaladás körülményeit. 

 Elvárható a tanulótól a tanult szabályok alkalmazása - a balesetmentes közlekedés a felnőttek 

közelében. 

 Rendelkezzen tapasztalatokkal a helyi tömegközlekedésről - az utazás közbeni magatartásról. 

Tananyag: 

 Gyalogos balesetek megtekintése filmen, elemzés. 

 Közlekedési helyzetek elemzése, közlekedési játékok. 

 Közlekedési problémaszituációk megoldása. 

 Településen belüli csoportos és egyéni közlekedés gyakorlása járdán, úttesten. 
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 Az úttesten való átkelés csoportosan, egyénileg. 

 A jelzőlámpák jelzéseinek megismerése, alkalmazása (vasúti közlekedés). 

 A gyalogos közlekedés szabályai.  

 A gyermek, a gyermek - felnőtt közlekedése az utcán, járdán - tapasztalatok gyűjtése.  

 Tapasztalatok a tömegközlekedésről - a helyi közlekedésről.  

 Veszélyhelyzetek megfigyelése. 

10.2. ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK (2. ÉVFOLYAM) 

Óraszám: évi: 37           heti: 1 

Életvitel 1 

Tervezés, építés 2 

Anyagok és 

átalakításuk 
3 

Közlekedési 

ismeretek 
4 

Cél: 

 Az előző évfolyamban elsajátított higiéniai, munka - és közlekedési szokások megerősítése, 

továbbfejlesztése. 

 A folyamatos munkavégzés előkészítése építési, szerelési tevékenységek során. 

 A közvetlen környezet anyagainak további megismerése (fa, agyag, textil).  

 Az anyagok alakításához szükséges eszközök (kés, olló, csavarhúzó, ragasztó) biztonságos 

használatának tökéletesítése. 

 További baleset - megelőzési szabályok (közlekedési és munkavégzési) megismerése. 

 Alapvető higiénés és öltözködési szokások elsajátítása. 

Követelmény: 

 Ismerjen meg újabb természeti anyagokat környezetéből.  

 Nevezze meg az építődoboz elemeit. 

 Tudjon körültekintően átkelni az úttesten felnőtt kíséret nélkül is.  

 Tudjon ruhadarabokat hajtogatni, ismerje az időjárásnak megfelelő öltözködési szokásokat. 

 Az étkezési, táplálkozási rend betartása. Étkezés késsel, villával. 

 Építőelemek felismerése, megnevezése. Tudjon saját elképzelést, ötletet megvalósítani az építésben. 

 Részvétel a közös tevékenységben, az építésben. 

 A megismert természetes anyagok pontos megnevezése. Képek, formák, kompozíciók létrehozására 

irányítás, segítségnyújtás mellett.   
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 Tudjon átalakított anyagot megnevezni, csoportosítani, egyszerű műveleteket végezni. 

 Használja rendeltetésszerűen a megismert eszközöket, szerszámokat. 

 Tudjon papírt nyírni ollóval. Tudjon festékkel, ragasztóval bánni. 

 Rendelkezzen elemi ismeretekkel az anyagtakarékosságról, a környezet megóvásáról. 

 Elvárható a tanulótól a gyalogos közlekedés szabályainak ismerete - a tanult szabályok alkalmazása 

- a balesetmentes közlekedés a felnőttek közelében. 

 Rendelkezzen tapasztalatokkal a helyi tömegközlekedésről - az utazás közbeni magatartásról. 

 Ismerje a gyalogos átkelésre kijelölt helyek jelzését, zebra - lámpa, rendőr karjelzéseit. 

Tartalom: 

 Életvitel 

 Tervezés, építés 

 Anyagok és átalakításuk 

 Közlekedési ismeretek 

Értékelés: 

Kiváló: Az anyagokat biztosan felismeri, csoportosítja. Rajzos minta alapján önállóan végez téralakítást.  Az 

építőelemeket pontosan megnevezi, az eszközöket biztonságosan használja. Tiszta, igényes munkát végez. A 

higiéniai szabályokat figyelmeztetés nélküli betartja. Az öltözködési szokásokat és testápolási módokat 

ismeri, alkalmazza. Ügyel környezete tisztaságára. Ügyel maga és társai testi épségére. 

Jó: Az anyagokat felismeri és segítséggel csoportosítja. Apró bizonytalanságok fordulnak elő 

téralakításában. A kis pontatlanságok ellenére igényes munkát végez, a hibákat önállóan javítja. A 

településen belüli gyalogos közlekedés szabályait ismeri és alkalmazza. A közlekedési táblák, lámpák jeleit 

helyesen értelmezi és betartja.  

Közepes: Változóan igényes munkát végez jelentős segítséggel. Az építőelemeket nehézkesen differenciálja 

és méri. Eszközhasználata bizonytalan. A szokásokat és szabályokat ismeri, de csak figyelmeztetésre tartja 

be.   

Gyenge: A fogalmak és az ábrák közül többet helytelenül értelmez, pontatlan, igénytelen munkát végez. Az 

anyagokat, a szerelőkészlet elemeit felismeri, a csoportosításokat segítséggel végzi. Eszközhasználata 

ötletszerű. A veszélyhelyzeteket, közlekedési szabályokat és táblákat nem értelmezi mindig megfelelően. A 

szabályokat nem ismeri és/vagy nem alkalmazza.  Környezete, ruházata ápolatlan, a szokásokat és 

szabályokat nem ismeri és / vagy helytelenül alkalmazza. A környezetszennyezésben rejlő veszélyforrásokat 

nem ismeri fel. 

Általános követelmények 

 a megismert természeti anyagok adott szempontú csoportosítása,  

 egyszerűbb kompozíciók készítése a tanult anyagok felhasználásával 

 relatív önállóság a munkamenetben 
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 fokozott (tisztaság és anyagtakarékosság iránti) igényesség a tárgyalakítás és kompozíció - készítés 

során 

 a konstrukciós játékok elemeinek felismerése, 

 a lakott területen belüli gyalogos közlekedés veszélyeinek megértése, 

 az időjárásnak megfelelő alapvető öltözködési szokások ismerete. 

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

ÉLETVITEL 

Követelmény: 

 Fokozódjon önellátása egyszerű önellátó technikák gyakorlásában. 

 Tudja önállóan végezni a testápolás technikáit. 

 Tanúsítson tudatos higiénés magatartást.  

 Vegyen részt a táplálkozással összefüggő egyszerű teendőkben. 

 Fokozódó önállóság az önkiszolgáló tevékenységben - öltözködés önállóan (eseti segítségnyújtás 

mellett), alapvető tisztálkodási szokások alkalmazása. 

 Ruházat, tisztálkodási eszközök, tanszerek helyének, pakolásának, kezelésének elsajátítása. Részvétel 

a fejlettségének megfelelő házi munkában, csoportos tevékenységben. 

 Az étkezési, táplálkozási rend betartása.  

 Étkezés késsel, villával. 

Tananyag: 

 Az évszaknak, az időjárás változásának megfelelő öltözködés.  

 Ruhaneműk tárolása (hajtogatás).  

 Ruhaneműk kezelése - zipzár, gombolás, patent, kapocs.  

 Cipőfűzés, kötés, tépőzár használat. 

 Körömtisztítás, hajmosás fokozódó önállósággal.  

 Cipőtisztítás - eszközök használata.  

 A helytelen tisztálkodás következményei. 

 Étkezési szokások a napszaknak megfelelően, terítés felügyelet mellett.  

 A szalvéta használata.  

 Étkezés késsel, villával.  

 A rendetlen étkezés és táplálkozás elemzése, következményeinek megismerése. 

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

TERVEZÉS, ÉPÍTÉS 

Követelmény: 
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 Tudjon szabadon, önálló elképzelés és minta után építeni.   

 Tudjon belső téralakítást végezni dobozokkal, tárgyakkal.  

 Tudjon tereptárgyakat modellezni.  

 Tudjon egyszerű műveleteket elvégezni hurkapálcával.  

 Használja rendeltetésszerűen az ollót, a festéket és a ragasztót.  

 Ismerje fel és nevezze meg az építőkészlet elemeit. 

 Tudjon kirakni modelleket rajzos minta alapján építőkockával, szerelőkészlettel. 

 Tudjon önálló elgondolással építeni.  

 Tudjon építeni minta, kép alapján.  

Tananyag: 

 Konstrukciós játék elemeinek megismerése, mérése, összehasonlítása. 

 Egyszerű alakzatok összeállítása - rajzos minta után. 

 A munkamenet és a munkaeszközök tervezése. 

 A baleset - megelőzési szabályok betartása szerelés közben. 

 Építés az építődoboz elemeivel.  

 Építés minta alapján.  

 Belső tér modellezése.  

 Építés a szabadban - homokozóban.  

 Térrendezés terepasztalon - tereptárgyak felismerése, használata. 

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

ANYAGOK ÉS ALAKÍTÁSUK 

Követelmény: 

 Ismerje fel a természeti anyagokat (fa, agyag). 

 Legyen jártas a természeti anyagok átalakításához szükséges eszközök használatában. 

 Legyen képes az ismert anyagokat csoportosítani alakíthatóságuk szerint. 

 Különböztesse meg a tanult anyagokat - fa, textilszálak, anyagok érzékszervi vizsgálata, nyírás.  

 A megismert természetes anyagok pontos megnevezése.  

 Képek, formák, kompozíciók létrehozására irányítás, segítségnyújtás mellett.   

 Tudjon átalakított anyagot megnevezni, csoportosítani, egyszerű műveleteket végezni. 

 Használja rendeltetésszerűen a megismert eszközöket, szerszámokat. 

 Tudjon papírt nyírni ollóval.  

 Tudjon festékkel, ragasztóval bánni. 

 Rendelkezzen elemi ismeretekkel az anyagtakarékosságról, a környezet megóvásáról. 
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Tananyag: 

 Természeti anyagok gyűjtése, átalakítása: nyírás, darabolás, hajlítás. 

 Természeti anyagok megmunkálása: gömbölyítés, hengerítés, lapítás, kúposítás.  

 Képlékeny anyag egyszerű megmunkálása, elemi kézműves technikák. 

 Anyagok csoportosítása szín, méret, alakíthatóság szerint. 

 Kompozíciók készítése természeti anyagok sík és térbeli átalakításával. 

 Kompozíciók készítése természeti anyagok kombinációjával (fa, agyag). 

 Használati tárgyak és játékok készítése szabályos testekből megmunkált természeti anyagokból (fa, 

agyag). 

 Textilek - anyagvizsgálat érzékszervi tapasztalással - nyírás.  

 Papírmunkák - célszerű és takarékos anyagfelhasználás, tépés, nyírás, hajtogatás.  

 Helyes szerszámhasználat. 

 Fa - hurkapálca - darabolás, csiszolás, festés, ragasztás. 

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK 

Követelmény: 

 Értse és kerülje a gyalogos közlekedés veszélyhelyzeteit. 

 Elvárható a tanulótól a gyalogos közlekedés szabályainak ismerete - a tanult szabályok alkalmazása 

- a balesetmentes közlekedés a felnőttek közelében. 

 Rendelkezzen tapasztalatokkal a helyi tömegközlekedésről - az utazás közbeni magatartásról. 

 Ismerje a gyalogos átkelésre kijelölt helyek jelzését, zebra - lámpa, rendőr karjelzéseit. 

 Közlekedjen biztonságosan és fegyelmezetten járdán, csoportosan és egyénileg egyaránt. 

 Tudjon körültekintően átkelni (egyénileg és csoportosan) az úttesten (jelzőlámpás és jelzőlámpa 

nélküli) kereszteződésben, gyalogátkelőn és vasúti átjáróban. 

Tananyag: 

 A járdán történő egyéni és csoportos gyalogos közlekedés szabályai (jobb oldali közlekedés). 

 Az úttesten történő egyéni és csoportos gyalogos közlekedés szabályai (jobb oldali közlekedés, 

elsőbbségadás). 

 Átkelés az úttesten, a vasúti átjáróban. 

 A sorompó, fénysorompó és közlekedési lámpa jelzései 

 Közlekedési veszélyhelyzetek felismerése úttesten, vasúti átjáróban (képeken, valóságos és szimulált 

helyzetekben). 

 A gyalogos közlekedés jelzőtábláinak megismerése, a jelek értelmezése (gyalogátkelő, aluljáró, 

felüljáró, vasúti átjáró). 
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 A gyalogos balesetek okai (esetelemzés képről, filmről). 

 Tapasztalatok gyűjtése a helyi tömegközlekedésről - utazás felnőttel.  

 A gyalogos átkelőhely - zebra, jelzőlámpák, a forgalomirányítás jelzései - a rendőr karjelzései. 

 A gyalogos közlekedésben való részvétel irányított megfigyelése, magatartásformák gyakorlása. 
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10.3. ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK  (3. ÉVFOLYAM) 

Óraszám: évi: 37          heti: 1 

Életvitel 1 

Tervezés, építés 2 

Anyagok és 

átalakításuk 
3 

Közlekedési 

ismeretek 
4 

Cél: 

 A célszerű, a helyes öltözködésre szoktatás.  

 Összefüggés tudatosítása - öltözködés az időjárásnak, a napszaknak, az évszaknak megfelelően.  

 Higiénés szokások és technikák gyakorlatainak elsajátítása a fogmosásban, a kéz, a láb ápolásában. 

 Önállóság kialakítása egyszerű házi munkákban.  

 Az egészséges, az életkornak megfelelő táplálkozás szükségességének elfogadtatása, és a helyes 

szokások alkalmazása.  

 A háztartást megkönnyítő eszközök, kisgépek megismerése, használata felnőtt irányításával. 

Balesetveszély felismerése a háztartásban.  

 Az egyéni elképzelések megvalósításának igénye kialakítása a modellezésben, térrendezésben. 

Hasznos tárgyak készítése.  

 Anyag-forma-funkció felismertetése.  

 Hagyományos kézműves technikák megismertetése természetes és mesterséges anyagok 

felhasználásával.  

 Nyírás, fűzés, darabolás, csiszolás, hajtogatás, tűbefűzés, csomózás műveleteinek megismertetése. 

Balesetmentes szerszámhasználat elsajátítása. 

 A tömegközlekedés magatartásmintáinak alkalmazása: várakozás, fölszállás, kapaszkodás, leszállás 

jelzése, tudakozódás.  

 Veszélyhelyzetek a tömegközlekedésben. 

Követelmény: 

 Az egészséges életmódhoz szükséges szokásrend ismerete, betartása.  

 Önállóság, gyakorlottság az önellátásban - öltözés, tisztálkodás, étkezés. 

 Egyszerű háztartási munkák gyakorlott elvégzése, háztartási kisgépek használata. 

 Részvétel és aktivitás a környezetellátó munkatevékenységben. 

 Az építődoboz jártasságszintű használata.  

 Ismeretek a szerelődoboz elemeiről, szerszámainak használatáról.  
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 A rajz és a tárgy megfeleltetése, alaprajz elkészítése. 

 Műveleti algoritmus leolvasása, értelmezése segítséggel, használata a tárgykészítésben. 

 Az egyensúly és stabilitás alkalmazása az építésben, a térrendezésben, a modellezésben. 

 A térhelyzetre - viszonyokra vonatkozó fogalmak pontos használata. 

 Anyagvizsgálati módszerek ismerete - tapasztalatok megfogalmazása. 

 Gyakorlott eszközhasználat a papírmunkában, a famunkában, a textilek megmunkálásában a 

megismert eszközök tekintetében. 

 Az anyag - forma - funkció értelmezése, felismerése a tárgykészítésben - irányítás mellett.  

 Az esztétikai követelményekre való törekvés a tárgykészítésben, a munkában. 

 Az anyagtakarékossági szempontok ismerete és alkalmazása a tervező, kivitelező munkában. 

 Tudjon tisztán dolgozni, a problémák megoldásához segítséget kérni. 

 A tanult, a begyakorolt magatartási szabályok betartása a közlekedési helyzetekben.  

 Biztonságos közlekedés gyalogosan és a tömegközlekedési eszközön. 

 A közlekedés eszközeinek ismerete, csoportosítás. 

 Vészhelyzetek felismerése, elkerülése a gyalogos és a tömegközlekedésben. 

Tartalom: 

 Életvitel 

 Tervezés, építés 

 Anyagok és átalakításuk 

 Közlekedési ismeretek 

Értékelés: 

Kiváló: A higiénés és öltözködési szabályokat maradéktalanul betartja.  Az intézményeket és az ott zajló 

munkát ismeri. A fertőzésekből és gyógyszerekből eredő veszélyforrásokat felismeri, és lehetőség szerint 

elhárítja. A fogalmak tartalmát valósághűen értelmezi, használja.  Pontos, elővigyázatos munkát végez. A 

szerelőkészlet elemeit pontosan felismeri és az összeillesztést önállóan elvégzi rajzos minta alapján. A 

településen kívüli gyalogos közlekedés szabályait ismeri és adekvátan alkalmazza. A közlekedési táblák és 

lámpák jelzéseit biztosan alkalmazza. 

Átlagos: A fogalmakat segítséggel tudja használni Az anyagokat differenciálja, a fogalmakat néha téveszti, 

gyakori segítséget igényel a szerelési feladatok végrehajtásában. A szerelőkészlet elemeit segítséggel ismeri 

fel, a szerelési feladatokat segítséggel végzi. Apró pontatlanságokkal végzi munkáját. A szokásokat és 

szabályokat felületesen ismeri és alkalomszerűen tartja be. A veszélyforrásokat felismeri, de a 

veszélyhelyzetek elhárítására nem mindig törekszik.  

Gyenge: Az anyagokat differenciálja, fogalmai kialakulatlanok. A szerelőkészlet elemit alaprajzról nehezen 

ismeri fel, és a szerelési feladatokat önállóan nem képes elvégezni. Eszközhasználata nehézkes, bizonytalan. 
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A szokásokat és szabályokat felületesen ismeri és ritkán, illetve csak figyelmeztetésre tartja be. A 

veszélyforrásokat helytelenül értelmezi és irántuk közömbösséget tanúsít  

Általános követelmények 

 a papír, textil és bőr megkülönböztetése; 

 a szerelőkészlet elemeinek felismerése alaprajzról;  

 megfelelő viselkedési formák tanúsítása az egészségügyi intézetekben. 

 Az egészséges életmódhoz szükséges szokásrend ismerete.  

 Relatív önállóság, gyakorlottság az önellátásban - öltözés, tisztálkodás, étkezés. 

 Egyszerű háztartási munkák elvégzése irányítás mellett, háztartási kisgépek használata. 

 Ismeretek a szerelődoboz elemeiről, szerszámainak használatáról.  

 Műveleti algoritmus leolvasása, értelmezése segítséggel, használata a tárgykészítésben. 

 Gyakorlott eszközhasználat a papírmunkában, a famunkában, a textilek megmunkálásában a 

megismert eszközök tekintetében. 

 A tanult, a begyakorolt magatartási szabályok betartása a közlekedési helyzetekben.  

 A közlekedés eszközeinek ismerete, csoportosítás. 
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ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

ÉLETVITEL 

Követelmény: 

 Az egészséges életmódhoz szükséges szokásrend ismerete, betartása.  

 Önállóság, gyakorlottság az önellátásban - öltözés, tisztálkodás, étkezés. 

 Egyszerű háztartási munkák gyakorlott elvégzése, háztartási kisgépek használata. 

 Alkalmazza a higiénés szokásokat és szabályokat valamint ismerje az öltözködési és tisztálkodási 

követelményeket.  

 Törekedjen a testi épség, az érzékszervek védelmére. 

 Legyen fogalma a fertőző (gyermek) betegségekről, ismerje az egészségügyi szolgáltatás helyi 

intézményeit (háziorvosi rendelő, fogorvosi rendelő, gyógyszertár). 

 Tartsa be a megfelelő viselkedési szabályokat az egészségügyi intézményekben. 

Tananyag: 

 Tisztálkodási szokások (eszközök, módok, gyakoriság). 

 A ruházat rendben tartásának módjai, eszközei, fontossága. 

 Öltözködési szokások (időjárás, alkalom, divat) 

 Öltözködés - Az időjárásnak, az évszaknak, a napszaknak megfelelő öltözet.  

 Lábbeli tisztítása.   

 Tisztálkodás - kéz, láb, köröm ápolása, fogmosás és eszközeinek alkalmazása, tárolása. 

 Az egészséges táplálkozás (gyakorisága, módja, az ételek összetétele) 

 Táplálkozás - terítés, tálalás. Az életkornak, a napszaknak megfelelő táplálkozás. Változatos étrend. 

Mosogatás. 

 Megfelelő magatartásminták tanulása a testi épség és az érzékszervek megóvása érdekében. 

 Gyógyászati segédeszközök az érzékelés szolgálatában (szemüveg, hallókészülék). 

 A fertőző betegségek (járványok) terjedési módja, megakadályozásának lehetőségei tisztálkodással, 

a ruházat rendben tartásával, rendszeres testedzéssel, egészséges táplálkozással. 

 Az egészségügyi szolgáltatás helyi intézményei és igénybevételük módjai 

 Magatartási minták az egészségügyi intézményekben 

 A gyógyszerek, mint a gyógyulás eszközei és mint baleseti veszélyforrások. 

 Munkatevékenységek - játékok tisztítása, virágápolás, közös helyiségek csoportos takarítása.  

 A takarítás eszközei. Házimunkák.  

 A házi munkát megkönnyítő gépek, eszközök, darálók, háztartási robotgépek, porszívó. 

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

TERVEZÉS, ÉPÍTÉS 
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Követelmény: 

 Legyen jártas alaprajzok készítésében, cm pontosságú mérések, becslések végzésében. 

 Tudjon egyszerű alakzatokat konstruálni rajz alapján, szerelőkészlet elemeiből. 

 Ismerje fel a szerelésben rejlő baleseti veszélyeket. 

 Az építődoboz jártasságszintű használata. Ismeretek a szerelődoboz elemeiről, szerszámainak 

használatáról.  

 A rajz és a tárgy megfeleltetése, alaprajz elkészítése. 

 Műveleti algoritmus leolvasása, értelmezése segítséggel, használata a tárgykészítésben. 

 Az egyensúly és stabilitás alkalmazása az építésben, a térrendezésben, a modellezésben. 

 A térhelyzetre - viszonyokra vonatkozó fogalmak pontos használata. 

 Anyagvizsgálati módszerek ismerete - tapasztalatok megfogalmazása. 

 Tudjon a problémák megoldásához segítséget kérni. 

Tananyag: 

 Alaprajz készítése körberajzolással, mérések, becslések, relációk. 

 A szerelőkészlet elemeinek felismerése alaprajzról, próbálgatással. 

 Építmények konstruálása elemekből. 

 Építés - ház, családi ház makettje, alaprajz, építés az építődoboz elemeinek felhasználásával.  

 Belső tér modellezése dobozokkal, építődobozokkal.  

 Térrendezés terepasztalon - település modellezése. 
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ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

ANYAGOK ÉS ALAKÍTÁSUK 

Követelmény: 

 Ismerje fel és legyen képes megkülönböztetni a papírt, textilt és bőrt. 

 Tudja differenciálni a természeti és feldolgozott anyag fogalmakat. 

 Tudjon tárgyalakítást végezni képlékeny anyaggal - mintázóeszköz használatával. 

 Tudjon papírt nyírni, hajtogatni. 

 Tudjon textilt nyírni - alaklemez használatával. 

 Ismerjen néhány öltésformát (differenciáltan). 

 Tudjon gyöngyöt fűzni. 

 Tudjon fát - darabolni - csiszolni, festeni. 

 Értse az alapanyagok és hulladékok fogalmát.  

 Törekedjen a hulladékhasznosításra. 

Tananyag: 

 Alakított anyagok - tárgyalakítás képlékeny anyaggal - mintázóeszköz használatával. 

 Papírok nyírása, hajtogatása. 

 Textilek nyírása - alaklemez használata. 

 Varrás (differenciáltan) - tűbefűzés, csomózás. 

 Gyöngyfűzés. 

 A fa - darabolás - csiszolás, festés. 

 Alapanyagok és hulladékok. Hulladékhasznosítás. 

 Feldolgozott anyagok gyűjtése, csoportosítása alakíthatóság szerint. 

 Természetes és feldolgozott anyagok összehasonlítása felhasználási lehetőség szerint. 

 Formázás síkban, feldolgozott anyagok felhasználásával (kollázs). 

 Az anyagok és megmunkálási eszközük egymáshoz rendelése. 

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK 

Követelmény: 

 Ismerje és tudja alkalmazni a településen kívüli gyalogos közlekedéssel kapcsolatos fogalmakat. 

 Tudjon biztonságosan átkelni úttesten, vasúti átjáróban. 

 Ismerje a fénysorompó jelzéseit és néhány közlekedési tábla jelentését.(vasúti átjáró, gyalogátkelő). 

 Ismerje fel a településen kívüli gyalogos közlekedés veszélyeit, a balesetek megelőzési lehetőségeit. 

 A tanult, a begyakorolt magatartási szabályok betartása a közlekedési helyzetekben.  

 Biztonságos közlekedés gyalogosan és a tömegközlekedési eszközön. 
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 A közlekedés eszközeinek ismerete, csoportosítás. 

 Vészhelyzetek felismerése, elkerülése a gyalogos és a tömegközlekedésben. 

Tananyag: 

 A településen kívüli gyalogos közlekedés /egyéni és csoportos / szabályai. 

 Úttest, útpadka, gyalogátkelő, vasúti átjáró fogalmak elsajátítása. 

 A vasúti átjáró fényjelzéseinek értelmezése. 

 A vasúti átjáró, gyalogátkelő táblák jelentése. 

 A biztonságos áthaladás feltételei fénysorompóval, sorompóval ellátott, illetve sorompó nélküli 

vasúti átjáróban. 

 Veszélyhelyzetek felismerése a településen kívüli közlekedésben. (képeken, szimulált és valóságos 

helyzetekben) 

 Gyalogos közlekedési helyzetek modellezése - értelmezése.  

 Közlekedési gyakorlatok a tömegközlekedés eszközökön - szabályok betartása.  

 Közlekedési eszközök csoportosítása. 
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10.4. ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK  (4. ÉVFOLYAM) 

Óraszám: évi: 37           heti:  

Életvitel 1 

Tervezés, építés 2 

Anyagok és 

átalakításuk 
3 

Közlekedési 

ismeretek 
4 

Cél: 

 Összefüggések meglátása a tárgyi környezet anyagai, a tárgyak funkciói, alakjuk és méreteik között.  

 A kerékpáros közlekedés alapszabályainak megismerése. 

 Az egészségügyi szolgáltatásról szerzett ismeretek további bővítése. 

 A gyermekek által is elvégezhető házi munkák végrehajtása.  

 A legszükségesebb szolgáltatások ismerete, elvégzése önállóan, vagy a felnőtt irányításával.  

 Összefüggések felismerése az építés folyamataiban, az illesztés, az egyensúly.  

 Tervezés a térrendezéshez, téralakításhoz.  

 Gyakorlottság a látszati rajz alapján történő építésben. 

 A szerelődoboz elemeinek összeillesztésének gyakorlása.  

 Természetes anyagok, műanyagok vizsgálata alkalmazása tárgykészítésben.  

 Az alapanyagok célszerű, esztétikus megmunkálása.  

 Algoritmus használata a tárgykészítéshez.  

 A hulladék hasznosítása.  

 A takarékosság alkalmazása.  

 Öltés, nyírás, csomagolás, darabolás, faragás. 

Követelmény: 

 Legyen képes elvégezni anyagok megmunkálását helyes szerszámhasználattal a műveleti sorrend és 

eszközök megtervezése után. 

 Közlekedjen biztonságosan felnőtt kíséret nélkül is a településen belül gyalogosan és kerékpárral. 

 Értse az egészségre ártalmas szerekben rejlő veszélyek jelentőségét. 

 Az egészséges életmódhoz szükséges szokásrend ismerete, betartása.  

 Önállóság, gyakorlottság az önellátásban - öltözés, tisztálkodás, étkezés. 

 Egyszerű háztartási munkák gyakorlott elvégzése, háztartási kisgépek használata. 

 Részvétel és aktivitás a környezetellátó munkatevékenységben. 

 Az építődoboz jártasságszintű használata.  
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 A rajz és a tárgy megfeleltetése, alaprajz elkészítése. 

 Műveleti algoritmus leolvasása, értelmezése segítséggel, használata a tárgykészítésben. 

 Az egyensúly és stabilitás alkalmazása az építésben, a térrendezésben, a modellezésben. 

 A térhelyzetre - viszonyokra vonatkozó fogalmak pontos használata. 

 Anyagvizsgálati módszerek ismerete - tapasztalatok megfogalmazása. 

 Gyakorlott eszközhasználat a papírmunkában, a famunkában, a textilek megmunkálásában a 

megismert eszközök tekintetében. 

 Az anyag - forma - funkció értelmezése, felismerése a tárgykészítésben - irányítás mellett.  

 Az esztétikai követelményekre való törekvés a tárgykészítésben, a munkában. 

 Az anyagtakarékossági szempontok ismerete és alkalmazása a tervező, kivitelező munkában. 

 Tudjon tisztán dolgozni, a problémák megoldásához segítséget kérni. 

 A tanult, a begyakorolt magatartási szabályok betartása a közlekedési helyzetekben.  

 Biztonságos közlekedés gyalogosan és a tömegközlekedési eszközön. 

 A közlekedés eszközeinek ismerete, csoportosítás. 

 Vészhelyzetek felismerése, elkerülése a gyalogos és a tömegközlekedésben. 

Tartalom: 

 Életvitel 

 Tervezés, építés 

 Anyagok és átalakításuk 

 Közlekedési ismeretek 
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Értékelés: 

Kiváló: Az illemszabályokat és tennivalókat felismeri és betartja. Az összefüggéseket meglátja.  A szerelési 

műveletsort önállóan is pontosan elvégzi. Előre elkészített szerelési utasítás alapján a modellt önállóan 

összeszereli. Az anyagok megmunkálása során precízen méretez, tiszta, pontos munkát végez. 

Átlagos: Az illemszabályok betartására figyelmeztetni kell, a tennivalókat (baleseti) nem, vagy csak 

helytelenül reprodukálja. Az öltözködés valamint az egészségkárosító szerek és az egészség összefüggéseit 

esetenként helytelenül értelmezi. A szabályokat és jelzéseket helyesen értelmezi. Közlekedési helyzeteket 

kis segítséggel megoldja. A szerelési tárgyalakítási feladatokat segítséggel végzi el. Apró pontatlanságok 

megengedhetők. A szerelési utasításokat kevés tanári segítséggel helyesen értelmezi és betartja. Az anyag és 

tárgy közötti összefüggéseket nem mindig ismeri fel.  

Gyenge: Az illemszabályokat csak figyelmeztetésre tartja be, a tennivalók reprodukciójára jelentős 

segítséggel képes, az ok - okozati összefüggéseket nem látja. A szabályokat és jelzéseket téveszti. A 

közlekedési helyzeteket ötletszerűen oldja meg. Az összefüggéseket nem látja, a feladatokat csak segítséggel 

képes megoldani, a hibákat nem korrigálja. 

A következő évfolyamba lépés feltételei  

 Tudjon egyszerű modelleket összeállítani rajz alapján,  

 Ismerje a kerékpáros, a gyalogos és tömegközlekedés alapjait. 

 Legyen tájékozott a balesetek esetén szükséges tennivalókban.  

 Önállóság, gyakorlottság az önellátásban - öltözés, tisztálkodás, étkezés. 

 Egyszerű háztartási munkák gyakorlott elvégzése, háztartási kisgépek használata. 

 A térhelyzetre - viszonyokra vonatkozó fogalmak pontos használata. 

 Anyagvizsgálati módszerek ismerete - tapasztalatok megfogalmazása. 

 Gyakorlott eszközhasználat a papírmunkában, a famunkában, a textilek megmunkálásában a 

megismert eszközök tekintetében. 

 Tudjon tisztán dolgozni, a problémák megoldásához segítséget kérni. 

 Vészhelyzetek felismerése, elkerülése a gyalogos és a tömegközlekedésben. 
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ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

ÉLETVITEL 

Követelmény: 

 Értse az egészségre ártalmas szerekben rejlő veszélyek jelentőségét. 

 Az egészséges életmódhoz szükséges szokásrend ismerete, betartása.  

 Önállóság, gyakorlottság az önellátásban - öltözés, tisztálkodás, étkezés. 

 Egyszerű háztartási munkák gyakorlott elvégzése, háztartási kisgépek használata. 

 Részvétel és aktivitás a környezetellátó munkatevékenységben. 

 Tudjon megfelelően viselkedni az egészségügyi közintézményekben. 

 Ismerje a korházak helyiségeit és alapvető felszereléseit. 

 Tudjon cselekedni, ha balesetet észlel. 

Tananyag: 

 Alapvető illemszabályok az egészségügyi intézményekben (rendelőintézet, kórház, gyógyszertár) 

 A korházi ellátás igénybevételének módja (beutalás, szakorvosi rendelés) 

 Tennivalók baleset, tűzeset észlelésekor. 

 Egészségkárosító szerek a mindennapi életben. 

 Az öltözködés és az egészség összefüggései. 

 Öltözködés - fehérnemű, zsebkendő, zokni mosása.  

 Egyszerű karbantartó munkák.  

 Ruházat portalanítása. 

 Tisztálkodás - köröm gondozása, vágása.  

 A test tisztántartása. 

 Munkatevékenységek - részvétel a családi munkában, szolgáltatások igénybevétele - vásárlás, 

gyógyszertár, posta.  

 Egyszerű ételkészítés reggelire.  

 Mosogatás, portalanítás a lakásban. 

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

TERVEZÉS, ÉPÍTÉS 

Követelmény: 

 Legyen képes egyszerű modellek elkészítésének lépéseit rajzban megtervezni, előre megrajzolt 

műveleti sorrend alapján maketteket összeszerelni csavarozással. 

 Az építődoboz jártasságszintű használata.  

 A rajz és a tárgy megfeleltetése, alaprajz elkészítése. 

 Műveleti algoritmus leolvasása, értelmezése segítséggel, használata a tárgykészítésben. 
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 Az egyensúly és stabilitás alkalmazása az építésben, a térrendezésben, a modellezésben. 

 A térhelyzetre - viszonyokra vonatkozó fogalmak pontos használata. 

Tananyag: 

 Egyszerűbb modellek elkészítése szerelőkészlettel, előre rajzolt algoritmus szerint. 

 Építmények belső terei és azok funkciói. 

 Téralakítás 

 Építés - építőelemek illesztése, egyensúlya.  

 Térrendezés - téralakítás.  

 Építés látszati rajz alapján a síkra.  

 Lakóházak modellezése - település makettje - értelmezése.  

 Szerelődoboz, szerelőelemek - eszközök, szerszámok balesetmentes használata. 

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

ANYAGOK ÉS ALAKÍTÁSUK 

Követelmény: 

 Ismerje fel az anyag és a tárgy összefüggéseit a környezetben található eszközökben. 

 Anyagvizsgálati módszerek ismerete - tapasztalatok megfogalmazása. 

 Gyakorlott eszközhasználat a papírmunkában, a famunkában, a textilek megmunkálásában a 

megismert eszközök tekintetében. 

 Az anyag - forma - funkció értelmezése, felismerése a tárgykészítésben - irányítás mellett. Az 

esztétikai követelményekre való törekvés a tárgykészítésben, a munkában. 

 Az anyagtakarékossági szempontok ismerete és alkalmazása a tervező, kivitelező munkában. 

 Tudjon tisztán dolgozni, a problémák megoldásához segítséget kérni. 

Tananyag: 

 Ok - kutatás a tárgyak anyagára, méretére, alakjára vonatkozóan. 

 Fa, papír, textil megmunkálása; dísztárgyak, játékok készítése. 

 Fa méretezése, reszelése, fűrészelése. 

 Papír hajtogatása, tépése, nyírása, ragasztása, lyukasztása. 

 Átalakított anyagok - a papír felhasználása - csomagolás, csomagolási technikák. 

 Textilek varrása - egyszerű öltésformák. 

 Fémek - anyagvizsgálat - az anyag érzékelhető tulajdonságai.  

 A fa - darabolás, faragás. 

 A műanyag - hasznosítása a háztartásban. 

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 
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KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK 

Követelmény: 

 Értse és tartsa be a településen belüli kerékpáros közlekedés alapszabályait (elsőbbségadás, szállítható 

személyek, tárgyak). 

 Tudja, és fogadja el, hogy a közúti kerékpározásnak életkori korlátai vannak.  

 Ismerje a kerékpárosokra vonatkozó közúti jelzőtáblákat valamint a kerékpározásból eredő 

veszélyhelyzeteket. 

 A tanult, a begyakorolt magatartási szabályok betartása a közlekedési helyzetekben.  

 Biztonságos közlekedés gyalogosan és a tömegközlekedési eszközön. 

 A közlekedés eszközeinek ismerete, csoportosítás. 

 Vészhelyzetek felismerése, elkerülése a gyalogos és a tömegközlekedésben. 

Tananyag: 

 A kerékpározás megtanulása zárt udvarban. 

 A kerékpározás, mint veszélyforrás. 

 A kerékpározás alapszabályai - a kerékpárút fogalma, jelzőtáblák, jelzőlámpák (minimális életkori 

feltételek, szállítható személyek, tárgyak mennyisége, nagysága, a kerékpározás módja lakott 

területen, szállítás kerékpáron, elsőbbségadás kerékpározás közben, a lakott területen kívüli 

kerékpározás) 

 Közlekedési helyzetek elemzése, a baleseti veszélyek elhárításának módjai. 

 A közlekedés eszközei - a vonat. A pályaudvar.  

 Információk, jelzések értelmezése. Udvarias, biztonságos közlekedés.  

 A helyi közlekedés eszközei - falun és városban - közlekedési helyzetek modellezése. 
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10.5. ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK (5. ÉVFOLYAM) 

Óraszám: évi: 55,5           heti: 1,5 

Életvitel, háztartástan 1 

Tervezés, szerelés, modellezés 2 

Anyagok és átalakításuk 3 

Közlekedés 4 

Termelés és gazdálkodás 5 

Cél: 

 Ismeretek, tevékenységek készségek, képességek kialakítása, amelyek segítik a tanulókat a 

szakmatanulásra, valamint az önálló életvezetésre felkészülésben.  

 A technika műveltség alapozása - a természeti környezet a társadalom és az ember által létrehozott 

technikai környezet kapcsolatrendszerének bemutatása, feltárása - a tanulók fejlettségének 

megfelelően. 

 A manualitás, a kézügyesség fejlesztése - a bonyolultabb feladatok, munkafolyamatok, munkalépések 

elvégzésére is képessé teszi a tanulót. 

 Az anyagismeret további bővítése a fémekről szerzett tapasztalatokkal.  

 A közlekedési szabályok betartásának megszilárdítása. 

 Az egészséges életmód jelentőségének megértése, érdeklődéskeltés. 

Követelmény: 

 Készítsen egyszerű dísztárgyakat, játékokat fémből, fából.  

 Viselkedjen elfogadhatóan a közlekedési eszközökön.  

 Legyen jártas közvetlen környezete közlekedési eszközeinek igénybe vételében. 

 Óvakodjon az egészségkárosító szerek használatától. 

 Következetes testápolásra való törekvés.  

 Rendelkezzen ismeretekkel a kamaszkorral járó testápolásról.  

 Tudja a textil ruhanemű tisztántartását elvégezni saját ruházatára vonatkozóan. 

 Ismerje a ruhanemű célszerű használatát, megóvását.  

 Vegyen részt a családi munkamegosztásban.  

 Szerezzen tapasztalatokat a környezetében található szolgáltatásokról, azok igénybevételéről. 

 Tudjon algoritmusokkal önállóan dolgozni, becslést végezni, mérni segítséggel.  

 Tudja bejegyezni a mért adatokat. 

 Tudjon megfigyeléseket végezni az ember épített környezetében - lakóházak, terek, lakóhelyek 

szerint. 
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 Tudja csoportosítani a megismert anyagokat érzékelhető tulajdonság szerint. Szerezzen ismereteket 

az anyagok formálhatóságáról a funkció – forma - esztétikum összefüggéseiben. Legyen képes a 

megismert anyagokból egyszerű tárgy elkészítésére műveleti algoritmus segítségével. 

 Használja a szükséges szerszámokat, eszközöket balesetmentesen. 

 Legyen ismerete a tömegközlekedésben az információk megszerzéséről. Tudja a vasút, az autóbusz, 

a városi tömegközlekedés veszélyhelyzeteit. 

 Alkalmazza tudatosan a helyes közlekedési szokásokat. Szerezzen ismeretet a vízi közlekedésről. 

 Rendelkezzen elemi tapasztalatokkal a kertművelésről, a kiskert növényeinek gondozásáról, a 

kéziszerszámok használatáról. 

Tartalom: 

 Életvitel, háztartástan 

 Tervezés, szerelés, modellezés 

 Anyagok és átalakításuk 

 Közlekedés 

 Termelés és gazdálkodás 

Értékelés: 

Kiváló: A fogalmakat helyesen értelmezi, a szabályokat önállóan reprodukálja, a tevékenységeket 

kulturáltan, magabiztosan végrehajtja.  Az elméleti ismereteket pontosan reprodukálja. Az egészségkárosító 

anyagokat és a vegyszereket felismeri. A baleseti veszélyek elhárítására törekszik. Képes elsősegélyt nyújtani 

rosszullét esetén. A méretek leolvasását és a jelölést pontosan végzi. A műveleti terv elkészítéséhez kevés 

segítséget igényel. A műveleteket önállóan végzi, önállóan korrigálja az esetleges hibákat. 

Közepes: A bizonytalanságok mellett a tevékenységek végzésében és reprodukcióban jelentős segítségre 

szorul. A hibákat javítja. Az elméleti ismereteket kis segítséggel reprodukálja. A veszélyhelyzetek 

elhárítására törekszik. Az elsősegélynyújtás szabályait kis segítséggel alkalmazza.  A közlekedési eszközöket 

felismeri és helyesen csoportosítja. A szabályokat ismeri, betartja. A veszélyhelyzeteket felismeri, a 

megoldási lehetőségeket meglátja. Munkái elnagyoltak, a hibákat nehezen észleli, azok kijavítására csak 

segítséggel képes. 

Gyenge: A fogalmakat nem megfelelően használja, esetleg nem érti. A szabályokat felidézni és a 

tevékenységeket elvégezni csak segítséggel képes. A veszélyforrásokat nem ismeri fel, veszély esetén 

ötletszerűen cselekszik. Elméleti ismeretei nagyon hiányosak. Az eszközöket felismeri, a szabályokat 

segítséggel reprodukálja. A veszélyhelyzeteket nehezen ismeri fel, elhárításukban bizonytalan, ötletszerű. 

Önállóan dolgozni nem tud, a műveleti tervet figyelmen kívül hagyja, a hibákat nem észleli, nem korrigálja. 

A következő évfolyamba lépés feltétele 

 A fa -, és fémmegmunkálás elemi szintje,  

 A tömegközlekedési eszközök igénybe vételének ismerete,  
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 Az egészségügyi szolgáltatások önálló igénybe vétele 

 Legyen jártas közvetlen környezete közlekedési eszközeinek igénybe vételében. 

 Következetes testápolásra való törekvés.  

 Rendelkezzen ismeretekkel a kamaszkorral  járó testápolásról.  

 Tudja a textil ruhanemű tisztántartását elvégezni saját ruházatára vonatkozóan. 

 Vegyen részt a családi munkamegosztásban.  

 Használja a szükséges szerszámokat, eszközöket balesetmentesen. 

 Legyen ismerete a tömegközlekedésben az információk megszerzéséről.  

 Rendelkezzen elemi tapasztalatokkal a kertművelésről, a kiskert növényeinek gondozásáról, a 

kéziszerszámok használatáról. 

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

ÉLETVITEL, HÁZTARTÁSTAN 

Követelmény: 

 Tudja felsorolni az egészséges életmód kritériumait, elmondani a helyes napirend teendőit. Ismerje 

fel saját napirendje hiányosságait. 

 Legyenek biztos ismeretei az egészségkárosító szerek hatásairól. 

 Ismerje a lakás és helyiségeinek funkcióját, legyen fogalma a berendezés esztétikumáról.  

 Legyen képes önállóan igénybe venni az egészségügyi szolgáltatásokat. 

 Tudjon elsősegélyt nyújtani rosszullét esetén.  

 Cselekedjen ésszerűen baleset esetén. 

 Legyen fogalma az egészségre ártalmas szerek elleni küzdelem fontosságáról. 

 Tudja utasítás szerint használni a tisztító- és takarítószereket. 

 Következetes testápolásra való törekvés.  

 Rendelkezzen ismeretekkel a kamaszkorral  járó testápolásról.  

 Tudja a textil ruhanemű tisztántartását elvégezni saját ruházatára vonatkozóan. 

 Ismerje a ruhanemű célszerű használatát, megóvását.  

 Vegyen részt a családi munkamegosztásban.  

 Szerezzen tapasztalatokat a környezetében található szolgáltatásokról, azok igénybevételéről. 

Tananyag: 

 A test és ruházat tisztán tartásának módjai, gyakorisága.  

 A napirend. 

 A lakás és helyiségeinek esztétikuma.  

 Modern berendezési tárgyak a lakásban / klímaberendezés, szobaszökőkút, ventillátor, kandalló, 

bárpult  
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 Egészségre ártalmas szerek (vegyszerek, gyógyszerek, drogok  

 Az egészségügyi intézményrendszer tagjai, rendeltetésük és igénybe vételük módja. 

 Az elsősegélynyújtás szükségessége és módjai rosszullét esetén. 

 A baleseti elsősegélynyújtás teendői: a beteg elhelyezése, vérzéscsillapítás, karitatív szervezetek 

riasztása. 

 A nikotin, alkohol, drog, háztartási és mezőgazdasági vegyszerek veszélyei. 

 Az egészségkárosító szerek és az életmód összefüggései. 

 Egyszerű háztartási munkák és ház körüli teendők.  

 Háztartási kisgépek működtetése és balesetvédelmi szabályaik.  

 A családi munkamegosztás.  

 Vásárlás boltban, piacon, szolgáltatások igénybevétele - posta, gyógyszertár, közintézmények 

szolgáltatásai.  

 A test tisztántartása - kamaszkori testápolás - hajmosás, szárítás az arc tisztántartása, köröm 

ápolás kézen, lábon.  

 Fehérnemű, zokni zsebkendő mosása.  

 A textíliák szerepe a ruházkodásban, célszerű használatuk. 
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ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

TERVEZÉS, SZERELÉS, MODELLEZÉS 

Követelmény: 

 Tudjon egyszerű dísz- és játéktárgyakat elkészíteni fémhuzalból, fából.  

 Ismerje a fa- és fémmegmunkálás munkamódszereit. 

 Legyen képes önállóan megtervezni a kivitelezést, és kipróbálni a munkadarabot. 

 Tudjon önállóan maketteket összeszerelni nézetrajz alapján. 

 Tudjon algoritmusokkal önállóan dolgozni, becslést végezni, mérni segítséggel. Tudja bejegyezni a 

mért adatokat. 

 Tudjon megfigyeléseket végezni az ember épített környezetében - lakóházak, terek, lakóhelyek 

szerint. 

 Használja a szükséges szerszámokat, eszközöket balesetmentesen. 

Tananyag: 

 A méretezés jelentősége a kivitelezésben. 

 A műveleti terv elkészítésének módjai. 

 A fémek szerepe a mindennapi életben. 

 Dísz - és játéktárgyak készítése fából, fémhuzalból - reszeléssel, fűrészeléssel, hajlítással  

 Komplex munkadarabok készítése fémből és fából  

 Makettek építése nézetrajz alapján, méretek leolvasása ábráról.  

 A fa - és fémmegmunkáláshoz használatos eszközök, mint baleseti veszélyforrások  

 A tárgykészítés lépései (algoritmusok).  

 Anyag, forma, rendeltetés, célszerűség szempontjai az elemzésnél.  

 A valóság műszaki rajzi ábrázolása.  

 A műszaki rajz alapjai - egyezményes jelek.  

 A becslés, a mérés pontossága, rajzoló - mérő - szerkesztő eszközök.  

 A mérés lejegyzése.  

 Az épített környezet megjelenítése maketten, modellen.  

 Emberi alkotással létrehozott terek, formák esztétikuma.  

 A lakóházak, a lakókörnyezet.  

 Falu és város. 
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ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

ANYAGOK ÉS ALAKÍTÁSUK 

 Tudjon egyszerű dísz- és játéktárgyakat elkészíteni fémhuzalból, fából.  

 Ismerje a fa- és fémmegmunkálás munkamódszereit. 

 Legyen képes önállóan megtervezni a kivitelezést, és kipróbálni a munkadarabot. 

 Tudja csoportosítani a megismert anyagokat érzékelhető tulajdonság szerint.  

 Szerezzen ismereteket az anyagok formálhatóságáról a funkció – forma - esztétikum 

összefüggéseiben.  

 Legyen képes a megismert anyagokból egyszerű tárgy elkészítésére műveleti algoritmus segítségével. 

 Használja a szükséges szerszámokat, eszközöket balesetmentesen. 

Tananyag: 

 A méretezés jelentősége a kivitelezésben. 

 A műveleti terv elkészítésének módjai. 

 A fémek szerepe a mindennapi életben. 

 Dísz és játéktárgyak készítése fából, fémhuzalból - reszeléssel, fűrészeléssel, hajlítással. 

 Komplex munkadarabok készítése fémből és fából. 

 Makettek építése nézetrajz alapján, méretek leolvasása ábráról. 

 A fa - és fémmegmunkáláshoz használatos eszközök, mint baleseti veszélyforrások. 

 Természetes anyagok.  

 Feldolgozott (átalakított) anyagok. 

 Természetes anyagok átalakítása - anyagvizsgálatok, anyagok csoportosítása. A 

 fa az otthonunkban.  

 A fa feldolgozása.  

 Léc darabolása, faragás. 

 A népművészet hagyományai - a természetes anyagok megmunkálása: szalma, gyékény, csuhéj, 

rafia, gyapjú - egyszerű szövési technikák, munkalépéseinek megfigyelése, tanulása. 

 Feldolgozott anyagok és a belőlük készült tárgyak. 

 A papír - papírfélék.  

 A kartonpapír megmunkálása, a tárgykészítés lépései. 

 A feldolgozott állati bőr - vizsgálat, megmunkálhatósága.  

 A bőrmegmunkálás szerszámai. 

 Tárgykészítés textilből, filcből. 

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK 
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Követelmény: 

 Ismerje a tömegközlekedés szárazföldi, vízi és légi eszközeit. 

 Tudjon megfelelően viselkedni tömegközlekedési eszközökön.  

 Legyen tisztában a menetrend jelentőségével. 

 Legyen képes önállóan jegyet váltani buszra, vonatra.  

 Ismerje a településen kívüli kerékpáros közlekedés legfontosabb szabályait. 

 Legyen ismerete a tömegközlekedésben az információk megszerzéséről.  

 Tudja a vasút, az autóbusz, a városi tömegközlekedés veszélyhelyzeteit. 

 Alkalmazza tudatosan a helyes közlekedési szokásokat.  

 Szerezzen ismeretet a vízi közlekedésről. 

Tananyag: 

 Látogatás egy vasúti és / vagy autóbusz - állomáson. 

 A menetrend jelentősége, jelrendszere. 

 A jegyváltás módja 

 Viselkedési szabályok a váróteremben és a járműveken. 

 Udvariassági szabályok a tömegközlekedésben. 

 A településen kívüli kerékpározás feltételei és szabályai. 

 A tömeg-, és kerékpáros közlekedés veszélyhelyzetei. 

 Közlekedési információk - a járatok menetrendje a megállóban, információ kérés pályaudvaron.  

 Veszélyhelyzetek, baleseti tényezők a tömegközlekedésben.  

 A balesetek megelőzése, elkerülése.  

 A vízi közlekedés - a vízi szállítás - hajó, komp.   

 Kerékpárosok az utakon - tapasztalatgyűjtés. 
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ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

TERMELÉS ÉS GAZDÁLKODÁS 

Követelmény: 

 Értse az állattartás és földművelés gazdasági jelentőségét. 

 Használja biztonságosan a kerti szerszámokat.  

 Rendelkezzen elemi tapasztalatokkal a kertművelésről, a kiskert növényeinek gondozásáról, a 

kéziszerszámok használatáról. 

 Tudjon elvégezni házkörüli és házon belüli apróbb munkákat. 

 Ismerje az udvartakarítás eszközeit, módjait. 

 Takarékoskodjon a pénzzel. 

Tananyag: 

 A házkörüli és házimunkák fogalma, fajtái 

 A kertrendezés és udvartakarítás módjai. 

 A háztartási és házkörüli hulladék gyűjtése és elhelyezése. 

 A bevásárlás módjai, a bevásárlással kapcsolatos fogalmak: piac, bolt, áruház. 

 Pénzhasználat. Pénztakarékosság bevásárlás közben. 

 Az ember termelő tevékenysége.  

 Védekezése a környezet kellemetlen hatásai ellen.   

 Talajvizsgálatok.  

 Talajjavító eljárások a kiskertben.  

 Növények szaporítása - magvetés, palántázás.  

 Növényápolási munkák. 

 A növénytermesztés egyszerű eszközei, kéziszerszámai.  

 Az eszközök fejlődése, korszerűsödése a termelés során. 
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10.6. ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK (6. ÉVFOLYAM) 

Óraszám: évi: 55,5           heti: 1,5 

Életvitel, háztartástan 1 

Tervezés, szerelés, modellezés 2 

Anyagok és átalakításuk 3 

Közlekedés 4 

Termelés és gazdálkodás 5 

Cél: 

 Ismerjék meg a környezet, a háztartás rendjének, tisztaságának gyakorlatait.  

 Értsék a tisztaság, a jó közérzet összefüggéseit.  

 Sajátítsanak el egyszerű konyhatechnológiai, ételkészítési módokat, eljárásokat.  

 Szerezzenek jártasságot egytálételek elkészítésében. 

 A változatosság megtapasztalása az étkezésben.  

 Sajátítsák el a háztartási pénz beosztásának igényét, a takarékossági szempontokat.  

 Ismerjenek meg egyszerű konyhatechnikai eszközöket. 

 Sajátítsák el a szelektív hulladékgyűjtés módját.  

 Értsék a ruházat, a lábbeli szerepét az egészségmegóvásban, a jó közérzetben.. 

 Konstruáláshoz, szereléshez igényeljék munkaterv készítését.  

 Ismerkedjenek meg a kerékpár részeivel. 

 Végezzenek ruhajavító munkákat - feslés, szakadás varrása, felszegés, gombvarrás. 

 Végezzenek famunkákat, egyszerű tárgykészítést bőrből. 

 A közlekedés fejlődéstörténetének megismerése. 

 Bővüljenek utazáshoz szükséges ismereteik, tevékenységeik. 

 Szerezzenek tapasztalatot a tömegközlekedés és a szállító eszközök környezetkárosításáról. 

 Végezzenek növényápolási munkákat. 

 A helyes és a veszélyes eljárások megismerése a növényvédelemben. 

 Használják helyesen a kéziszerszámokat. 

Követelmény: 

 Ismerje a családi munkamegosztás fogalmát. 

 Tudja elvégezni saját házimunkáját. 

 Értse az állattartás és földművelés gazdasági jelentőségét. 

 Használja biztonságosan a kerti szerszámokat, varróeszközöket.  

 Tudjon dísz- vagy játéktárgyat készíteni fémből, fából, műanyagból. 

 Használja életkorának és képességeinek megfelelően a menetrendeket. 



Cecei Általános Iskola  Pedagógiai Program IV. rész 

 

 Közlekedjen biztonságosan gyalog, kerékpárral és tömegközlekedési eszközön. 

 Rendelkezzen a testápolás alapvető tevékenységével, szokásaival.  

 Öltözködjön önállóan az évszaknak, az időjárásnak, az egészség megőrzésének megfelelően. 

 Sajátítsa el ruházatának alapvető gondozási szokásait. 

 Gyakorlottan végezze az egyszerűbb háztartási munkákat. 

 Legyen tájékozott a szűkebb lakóhelyi szolgáltatások használatában.  

 Ismerjen fel egyszerű technikai problémát.  

 Megoldások keresése, mérlegelése a konstruálásban, a modellezésben.  

 Gyakorlottság az egyszerű mérésben, rajzeszközök használatában. 

 A munkafolyamat algoritmusának pontos követése. 

 A megismert anyagokból, hasznos tárgy készítése irányítás mellett. 

 Az anyag, forma, funkció összefüggéseinek felismerése.  

 Gyakorlottság a megismert kéziszerszámok használatában, munkafogások elvégzésében. 

 Munkaszokások betartása: - helyes testtartás, rend, anyagtakarékosság, balesetvédelem, 

munkaeszközök kímélése. 

 Munkája során tudjon segítséget kérni, társaival együttműködni, segítséget nyújtani. 

 Törekedjen a biztonságos közlekedésre.  

 A megismert, begyakorolt szabályokat alkalmazza önállóan.  

 Feleljen meg a közlekedésben elvárt udvariassági szabályoknak.  

 Növekvő önállósággal használja a tömegközlekedés információhordozóit, jelrendszerét. 

 Vegyen részt az egyszerű talajművelő eljárások végrehajtásában.  

 Tudja az eszközök balesetmentes használatát. 

 Legyen gyakorlottsága a kiskert növényeinek szaporításában, gondozásában. 

Tartalom: 

 Életvitel, háztartástan 

 Tervezés, szerelés, modellezés 

 Anyagok és átalakításuk 

 Közlekedés 

 Termelés és gazdálkodás 

Értékelés: 

Kiváló: A fogalmak, szabályok és tevékenységek önálló, biztonságos alkalmazása, végrehajtása. Apró 

pontatlanságok néhány területen megengedhetők, de a hibák önálló kijavítása szükséges.  Az elméleti anyagot 

(szabályokat, fogalmakat) elsajátította, munkái pontosak, munkavégzése tervszerű, anyagfelhasználása 
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gazdaságos.  A tananyag valamely (elméleti, vagy gyakorlati) részében pontatlanságok tapasztalhatók, ezeket 

önállóan korrigálja. 

Közepes: Hiányosságok az elméleti tudásban, és tárgyalakításban egyaránt. A hibákat segítséggel korrigálja. 

Jelentős segítséggel történő reprodukció és feladat - végrehajtás, a hibák segítséggel történő kijavítása.   

Szabályismerete jó, a menetrendet önállóan vagy kis segítséggel képes használni. Utazáskor udvarias, 

határozott. 

Gyenge: Csak segítséggel képes fogalmakat, szabályokat reprodukálni, a hibákat nem észleli és nehezen 

korrigálja. A tárgyalakítás műveleteit nem tudja önállóan végrehajtani. A szabályok, fogalmak 

reprodukciójára nem képes. Az esetleges hibákat nem veszi észre, nem javítja.  Szabályismerete hiányos, a 

veszélyhelyzetek iránt közömbös, a menetrendet csak segítséggel tudja használni. 

A következő évfolyamba lépés feltétele: 

 Biztos eszköz - és anyagismeret, a fogalmak adekvát használata, az életkornak megfelelő szintű 

önállóság a munkavégzésben. 

 Gyakorlottság a műveleti tervezésben. 

 Jártasság az anyagok csoportosításában, a tárgykészítésben, a szerszámok használatában. 

 Az építőelemek és szerelési algoritmusok önálló használata. 

 Biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés. 

 Elfogadható magatartás tanúsítása utazás alkalmával. 

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

ÉLETVITEL, HÁZTARTÁSTAN 

Követelmény: 

 Ismerje az egészséges táplálkozás jellemzőit. 

 Legyen képes felnőtt segítségével részt venni a konyhakerti és konyhai munkákban. 

 Végezzen növekvő önállósággal háztartási, betegápolási teendőket. 

 Legyen gyakorlott a terítés, tálalás végzésében. 

 Tudjon önállóan gombot varrni, textíliákat egymáshoz ölteni. 

 Tudja elmondani szülei, családtagjai munkájának jellemzőit, megnevezni munkahelyüket. 

 Végezzen szívesen állatok körüli teendőket. 

 Rendelkezzen a testápolás alapvető tevékenységével, szokásaival.  

 Öltözködjön önállóan az évszaknak, az időjárásnak, az egészség megőrzésének megfelelően. 

 Sajátítsa el ruházatának alapvető gondozási szokásait. 

 Gyakorlottan végezze az egyszerűbb háztartási munkákat. 

 Legyen tájékozott a szűkebb lakóhelyi szolgáltatások használatában.  

Tananyag: 
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 Az ételkészítés alapjai és higiéniai követelményei.  

 A főzés. Főzési előkészület - bevásárlás - előkészítés - egytálétel. 

 Egyszerűbb ételek elkészítésének eszközei és balesetmentes használatuk. 

 A háztartási eszközök használata (mosógép, centrifuga, vasaló, szeletelő gép, robotgép) 

 Terítés, tálalás, vendégfogadás. 

 A betegápolással kapcsolatos teendők. 

 A szülők és családtagok munkája, munkahelye. 

 Az alapvető élelmiszerek és háztartási eszközök ára. 

 Az életkornak megfelelő táplálkozás, a táplálék mennyisége és minősége.  

 Napi étrend - helyes arányok.  

 A rendszeres étkezés élettani hatása.  

 Gyümölcsfogyasztás, zöldségek.  

 Vendégfogadás a családban.  

 A zsebpénz beosztása. Háztartási pénz.  

 A takarékosság - hol költsük el a pénzt?  

 A szolgáltatói környezet megítélése - ésszerű szelekció.  

 Háztartási gépek használata a takarításban, háztartási tisztítószerek.  

 Személyi higiénia a kamaszkorban - napi tisztálkodás, fehérneműváltás, lábápolás.  

 Divat és célszerűség a felsőruházat megválasztásában.  

 A ruházat, a lábbeli egészségre gyakorolt hatása.  

 Ruhanemű ápolás.  

 Környezetbarát szerek használata.  

 Háztartási hulladékkezelés - szelektív hulladékgyűjtés.  

 A háztartási hulladékok élettani hatása. 

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

TERVEZÉS, SZERELÉS, MODELLEZÉS 

Követelmény: 

 Tudjon fát, fémet és műanyagot darabolni, ezekből tárgyakat készíteni.  

 Használja biztonságosan és rendeltetésszerűen az eszközöket. 

 Legyen jártas a munkamenet tervezésében és a tárgykészítésben. 

 Végezzen egyszerű szerelési feladatokat önállóan, rajz alapján. 

 Ismerjen fel egyszerű technikai problémát.  

 Megoldások keresése, mérlegelése a konstruálásban, a modellezésben.  
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 Gyakorlottság az egyszerű mérésben, rajzeszközök használatában. 

 A munkafolyamat algoritmusának pontos követése. 

 Munkaszokások betartása: - helyes testtartás, rend, anyagtakarékosság, balesetvédelem, 

munkaeszközök kímélése. 

 Munkája során tudjon segítséget kérni, társaival együttműködni, segítséget nyújtani. 

Tananyag: 

 Használati tárgyak készítése fából, fémből, műanyagból. 

 A műszaki ábrázolás alapjai (méretek leolvasása, lejegyzése, műveleti sorrend) 

 A gazdaságos anyagfelhasználás. 

 Makettek készítése fémépítővel, rajz alapján. 

 Tárgykészítés munkamenetről, algoritmus segítségével.  

 Egyszerű tárgykészítés - és szerszámhasználat.  

 A műszaki rajz jelei, mérések, egyszerű szerkesztések cm pontossággal.  

 Konstruálás, modellezés szerelőelemekkel - mozgó, működő modellek - fémépítő szerszámai, 

eszközei.  

 Szerelés rajz alapján.  

 A kerékpár részei rajz, leírás alapján - beazonosítás a kerékpáron. 

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

ANYAGOK ÉS ALAKÍTÁSUK 

Követelmény: 

 Tudjon fát, fémet és műanyagot darabolni, ezekből tárgyakat készíteni.  

 Használja biztonságosan és rendeltetésszerűen az eszközöket. 

 Legyen jártas a munkamenet tervezésében és a tárgykészítésben. 

 A megismert anyagokból, hasznos tárgy készítése irányítás mellett. 

 Az anyag, forma, funkció összefüggéseinek felismerése.  

 Gyakorlottság a megismert kéziszerszámok használatában, munkafogások elvégzésében. 

 Munkaszokások betartása: - helyes testtartás, rend, anyagtakarékosság, balesetvédelem, 

munkaeszközök kímélése. 

 Munkája során tudjon segítséget kérni, társaival együttműködni, segítséget nyújtani. 

Tananyag: 

 A műanyagok szerepe életünkben 

 A műanyagok megmunkálása. 

 Használati tárgyak készítése fából, fémből, műanyagból. 

 Tárgykészítés munkamenetről, algoritmus segítségével.  
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 Funkció - anyag - forma összefüggései a tárgykészítésben.  

 Textil szabása, illesztése a tanult öltésformákkal.  

 Díszítő munkák.  

 Szövés, hurkolás.  

 Elemi ruhajavító eljárások.  

 Textíliák a lakásban.  

 A természetes anyagok helyettesíthetősége.  

 A műanyagok.  

 Tulajdonság és funkció.  

 A környezetre ártalmas anyagok.  

 A műanyagok alakíthatósága.  

 A fa megmunkálása - illesztési, szerelési formák és módok.  

 A bőrmegmunkálás.  

 Egyszerű tárgykészítés - és szerszámhasználat.  

 Anyagtakarékosság, hulladékhasznosítás.  

 A népművészet hagyományai - a természetes anyagok felhasználása - tárgykészítés. 

 Fazekasság.  

 A munkavégzés higiéniája. 

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK 

Követelmény: 

 Alkalmazza a lakott területen belüli és közúti gyalogos valamint kerékpáros közlekedés szabályait. 

 Viselkedjen elfogadhatóan utazás közben. 

 Ismerje a menetrend jelöléseit. 

 Tudja használni a megállókban kifüggesztett menetrendet. 

 Törekedjen a biztonságos közlekedésre.  

 A megismert, begyakorolt szabályokat alkalmazza önállóan.  

 Feleljen meg a közlekedésben elvárt udvariassági szabályoknak.  

 Növekvő önállósággal használja a tömegközlekedés információhordozóit, jelrendszerét. 

Tananyag: 

 A gyalogos és kerékpáros közlekedés gyakorlása. 

 Közlekedési helyzetek elemzése, a veszélyhelyzetek elhárításának módjai. 

 A közlekedés gyakorlása tömegközlekedési eszközökön. 



Cecei Általános Iskola  Pedagógiai Program IV. rész 

 

 Tájékozódás a menetrendben. 

 A menetrend jelrendszere, érvényességi ideje. 

 A menetrend használata. 

 Utazási helyzetek elemzése, viselkedési szabályok utazás közben. 

 A szárazföldi közlekedés története.  

 A kerék története.  

 A kerékpáros közlekedés elemi szabályai - kerékpárút, jelzőtáblák, veszélyhelyzetek. Információk 

értelmezése a tömegközlekedésről - menetrend, késés, jegyelővétel, útipoggyász.  

 Csomagolás rövidebb, hosszabb utazásra.  

 A tömegközlekedési, a szállítási eszközök környezetszennyező hatása, veszélyek. 
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ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

TERMELÉS ÉS GAZDÁLKODÁS 

Követelmény: 

 Legyen képes felnőtt segítségével részt venni a konyhakerti és konyhai munkákban. 

 Vegyen részt az egyszerű talajművelő eljárások végrehajtásában.  

 Tudja az eszközök balesetmentes használatát. 

 Legyen gyakorlottság a kiskert növényeinek szaporításában, gondozásában. 

Tananyag: 

 A konyhakerti növények szerepe az egészséges táplálkozásban 

 Konyhakert kialakítása: ágyásformák, talajművelés, növények ültetése, ápolása. 

 A házi állatok szerepe a táplálkozásban, az állattartással kapcsolatos napi teendők. 

 Talajjavító eljárások, tápanyag - utánpótlás, talajmegművelő kéziszerszámok, karbantartás, 

használat, tárolás.  

 Kiskert növényeinek szaporítása - palántázás, dugványozás, bujtás - növényápolás, 

vízgazdálkodás.  

 Betakarítás, tárolás.  

 Környezetbarát növényvédelem.  

 Helyes és veszélyes eljárások a növényvédelemben. 

10.7. ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK (7. ÉVFOLYAM) 

Óraszám: évi: 37           heti: 1 

Életvitel, háztartástan 1 

Tervezés, szerelés, modellezés 2 

Anyagok és átalakításuk 3 

Közlekedés 4 

Termelés és gazdálkodás 5 

Cél: 

 A technikai és gazdasági eredmények megismerése és felhasználása az önálló életvezetés 

tevékenységformáinak elsajátítása során. 

 Az önálló alkotásra, problémamegoldásra való felkészülés, a kézügyesség fejlesztése.  

 A munka megszerettetése, a tiszta és pontos munkavégzés igényének kialakítása.  

 A tanulók kreativitásának fejlesztése, zökkenőmentes társadalmi integrációjuk elősegítése.  

 Alapvető szabályok és helyes magatartásformák elsajátítása a közlekedésben. 

 Felkészülés az önellátásra, valamint a családi életre.  
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 Háztartási, mezőgazdasági ismeretek, tapasztalatok szerzése.  

 A takarékoskodás alapjainak elsajátítása. 

 Takarékos életforma iránti igény kialakítása  

 A személyes higiénia iránti igény kialakítása. 

 Jártasság a főzésben, párolásban, sütésben, habarásban. 

 A lakás otthonossá tétele, a térkihasználás.  

 Jártasság kialakítása a testápolásban, a testápoló szerek alkalmazása.  

 Gyakorlott tervezés a családi pénzbeosztásban.  

 Részvétel a munkamegosztásban, felelősség a növények gondozásában.  

 Tapasztalatok szerzése a nyersanyagokról, energiahordozókról. 

 Tárgykészítés önálló tervezéssel, a munkamenet megválasztásával.  

 A közlekedési jelzések - a KRESZ - biztonságos, pontos értelmezése. 

 Jártasság kialakítása utazás tervezésében. 

Követelmény: 

 Legyen általánosan tájékozott a környezetben található anyagok megmunkálásában. 

 Vegyen részt aktívan a házi és házkörüli feladatok végzésében. 

 Tudjon biztonságosan közlekedni gyalogosan és kerékpárral, tömegközlekedési eszközzel.  

 Legyen képes önmaga és mások kiszolgálására. 

 Tanúsítson elfogadható magatartást társas összejövetelek alkalmával. 

 Igényesség a testápolásban a ruházata gondozásában, javításában, esztétikumában. 

 Gyakorlott részvétel a családellátó tevékenységben, a háztartási munkában a szolgáltatások 

igénybevételében.  

 Igény, nyitottság a korszerű táplálkozásra. A kulturált étkezés, terítés alkalmazása. 

 Takarékossági lehetőségek felismerése, alkalmazása a gyakorlatban a saját zsebpénz és a háztartási 

költségek vonatkozásában. 

 Ismeretek alkalmazása a saját lakókörnyezetének gondozásában, esztétikumának megteremtésében. 

 Felelős viszonyulás az ember környezet-átalakító tevékenységéhez - a károkozás elutasítása. 

 A fejlettségnek megfelelő eligazodás a kommunikációs rendszerek által közvetített jelvilágban. 

Alapvető ismeret a számítógépes rendszerről. 

 Nézetek, vetületek olvasása irányítás mellett. Alapvető ismeretek a szakmatanulásról, a 

pályaválasztásról.  

 A megismert anyagok megmunkálása munkaterv - algoritmus alapján - hasznos tárgykészítés. A 

megmunkálás eszközeinek balesetmentes, gyakorlott alkalmazása. Önállóság az anyag - forma - 

funkció - esztétikum egységének alkalmazásában. 
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 Ismeretek alkalmazása a saját lakókörnyezetének gondozásában, esztétikumának megteremtésében. 

 Mutasson gyakorlottságot a közlekedési helyzetek helyes és gyors megítélésére a gyalogos 

közlekedés szempontjából. 

 Értse a közlekedés jelzéseit a gyalogos és a kerékpáros közlekedés szempontjából is. Mutasson 

gyakorlottságot az utazáshoz szükséges személyes csomag elkészítésében, jegy, okmányok és utazási 

információk beszerzésében.  

 Feleljen meg a tömegközlekedésben elvárt kultúra alkalmazásában.  

Tartalom: 

 Életvitel, háztartástan 

 Tervezés, szerelés, modellezés 

 Anyagok és átalakításuk 

 Közlekedés 

 Termelés és gazdálkodás 

Értékelés: 

Kiváló: A fogalmak, szabályok és tevékenységek önálló, biztonságos alkalmazása, végrehajtása. Apró 

pontatlanságok néhány területen megengedhetők, de a hibák önálló kijavítása szükséges. Az elméleti anyagot 

(szabályokat, fogalmakat) elsajátította, munkái pontosak, munkavégzése tervszerű, anyagfelhasználása 

gazdaságos. A szerelési feladatokat önállóan tervezi és végzi. A tananyag valamely (elméleti, vagy 

gyakorlati) részében pontatlanságok tapasztalhatók, ezeket önállóan korrigálja. Szerelési és tervezési 

feladatok közben önállóságra törekszik. 

Közepes: Hiányosságok az elméleti tudásban, és tárgyalakításban egyaránt. A hibákat segítséggel korrigálja. 

Ritka esetben dolgozik önállóan, a műveleti sorrendet gyakran figyelmen kívül hagyja. Jelentős segítséggel 

történő fogalomreprodukció és feladat- végrehajtás, a hibák segítséggel történő kijavítása. Szabályismerete 

jó, a menetrendet önállóan vagy kis segítséggel képes használni. Utazáskor udvarias, határozott. 

Gyenge: A tárgyalakítás műveleteit nem tudja önállóan végrehajtani az egyszerűbb esetekben sem. A 

szabályok, fogalmak reprodukciójára nem képes. Az esetleges hibákat nem veszi észre, nem javítja. Munkája 

rendetlen, maszatos, pontatlan. A műveleti sorrendet figyelmen kívül hagyja. Szabályismerete hiányos, a 

veszélyhelyzetek iránt közömbös, a menetrendet csak segítséggel tudja használni. Csak segítséggel képes 

fogalmakat, szabályokat reprodukálni, a hibákat nem észleli, és nehezen korrigálja. 

A következő évfolyamba lépés feltételei: 

 az eszközök biztos és balesetmentes használata;  

 a tanult anyagok differenciálása;  

 egyszerű modellek készítése önállóan;  

 összetett modellek készítése segítséggel;  

 gyakorlottság a műveleti tervezésben 
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 jártasság a tárgykészítésben 

 az építőelemek önálló szerelése rajzos minta után 

 biztonságos gyalogos, kerékpáros és tömegközlekedés 

 az életkornak megfelelő szintű önállóság a munkavégzésben. 

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

ÉLETVITEL, HÁZTARTÁSTAN 

Követelmény: 

 Értse az egészséges táplálkozás jelentőségét.  

 Végezzen növekvő önállósággal háztartási, betegápolási teendőket. 

 Legyen önálló a terítésben, tálalásban. 

 Ápolja testét, ruházatát, környezetét 

 Igényesség a testápolásban a ruházata gondozásában, javításában, esztétikumában. 

 Gyakorlott részvétel a családellátó tevékenységben, a háztartási munkában a szolgáltatások 

igénybevételében.  

 Igény, nyitottság a korszerű táplálkozásra. A kulturált étkezés, terítés alkalmazása. 

 Takarékossági lehetőségek felismerése, alkalmazása a gyakorlatban a saját zsebpénz és a háztartási 

költségek vonatkozásában. 

 Ismeretek alkalmazása a saját lakókörnyezetének gondozásában, esztétikumának megteremtésében. 

 Felelős viszonyulás az ember környezet-átalakító tevékenységéhez - a károkozás elutasítása. 

Tananyag: 

 A növények szerepe az egészséges táplálkozásban 

 Konyhakerti növények ápolása, szaporítása. 

 A talaj és tápanyag szerepe a növénytermesztésben 

 Az állattartással kapcsolatos napi teendők. 

 Az ételkészítés alapjai és higiéniai követelményei. A sültek. 

 Egyszerűbb ételek elkészítésének konyhai eszközei és az eszközök balesetmentes használata. 

 Az elektromos háztartási eszközök használata (mosógép, centrifuga, vasaló, szeletelőgép, 

robotgép, varrógép) 

 A betegápolással kapcsolatos teendők. 

 Öltésformák: pelenkaöltés, szegőöltés, felhajtás, gombfelvarrás. 

 A család költségvetése ( a munkabér, mint bevétel, - a vásárlások, mint kiadások ) 

 Az alapvető élelmiszerek és háztartási eszközök ára. 

 Fejlődés és táplálkozás összefüggései - tápanyagszükséglet   

 életkoronként.  
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 A kamaszkori táplálkozás.  

 Ételkészítési eljárások - előkészítés, főzés, párolás, sütés, habarás.  

 A magyaros konyha jellemzői.  

 A szakácskönyv használata segítséggel.  

 Az esztétikus terítés.  

 Takarékos háztartásvezetés.  

 Élelmiszerek tárolása - a hűtőgép működése.  

 Lakókörnyezet és a közérzet összefüggései.  

 A lakás tagoltsága.  

 A bútorok ápolása, karbantartása.  

 A korszerű testápolás - testápoló szerek, kozmetikumok serdülőknek.  

 Az ember testi, szellemi egészsége.  

 Egészségre káros szerek elutasítása.  

 Egészségkárósító életmód.  

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

TERVEZÉS, SZERELÉS, MODELLEZÉS 

Követelmény: 

 Legyen jártas a munkamenet tervezésében. 

 Végezzen tárgyalakítási feladatokat önállóan, rajz alapján. 

 Ismerje az elektromos háztartási eszközök szerelésének balesetvédelmi előírásait. 

 Ismerje a kerékpárjavítás egyszerű módjait. 

 A fejlettségnek megfelelő eligazodás a kommunikációs rendszerek által közvetített jelvilágban. 

Alapvető ismeret a számítógépes rendszerről. 

 Nézetek, vetületek olvasása irányítás mellett. Alapvető ismeretek a szakmatanulásról, a 

pályaválasztásról.  

Tananyag: 

 Használati tárgyak készítése anyagkombinációval. 

 A műszaki ábrázolás alapjai (méretek leolvasása, lejegyzése, műveleti sorrend) 

 Működő makettek készítése fémépítővel, rajz alapján. 

 Az elektromos háztartási eszközök szerelésének balesetvédelmi szabályai 

 Kerékpárszerelés. 

 Gépi anyagmegmunkálás 

 Üzemlátogatás egy termelőüzemben. 

 Kommunikációs rendszerek.  
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 A jelek világa.  

 A nyelv, mint jelrendszer.  

 A hír, a jel az információ fogalmai.  

 Korszerű információs rendszerek - rádiózás, televíziózás, a telefon, a számítógép.  

 A vetületi ábrázolás.  

 Tárgyfelismerés a vetület alapján.  

 Egyszerű rajzos ábrák készítése.  

 Mérőeszközök, rajzeszközök.  

 Mérés mm pontossággal.  

 Működő modellek összeállítása. 

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

ANYAGOK ÉS ALAKÍTÁSUK 

Követelmény: 

 Készítsen egyszerű tárgyakat anyagkombinációval.  

 Használja biztonságosan és rendeltetésszerűen az eszközöket, szerszámokat. 

 Legyen jártas a munkamenet tervezésében. 

 Végezzen tárgyalakítási feladatokat önállóan, rajz alapján. 

 A megismert anyagok megmunkálása munkaterv - algoritmus alapján - hasznos tárgykészítés.  

 A megmunkálás eszközeinek balesetmentes, gyakorlott alkalmazása.  

 Önállóság az anyag - forma - funkció - esztétikum egységének alkalmazásában. 

Tananyag: 

 Használati tárgyak készítése fából, fémből, műanyagból. 

 Játéktárgyak készítése műanyagból 

 Tárgykészítés különböző anyagok kombinálásával 

 A műszaki ábrázolás alapjai (méretek leolvasása, lejegyzése, műveleti sorrend) 

 A gazdaságos anyagfelhasználás. 

 Nyersanyagok, energiahordozók.  

 A fémek tulajdonsága, alkalmazása, megmunkálhatósága.  

 A fém tárgyak szerepe a háztartásban, környezetünkben.  

 A fémek védelme, kezelése.  

 Használati tárgyak az otthonunkban - tárgykészítés tervezése, kivitelezése fa, bőr, textil 

alapanyagokból.  

 A tanult anyag-megmunkálási technikák alkalmazása, balesetmentes eszközhasználat.  
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 Anyagtakarékosság, hulladékhasznosítás.  

 A környezet- szennyező anyagok újrahasznosítása a gazdaságban.  

 Díszítő javító, karbantartó munkák az otthonunkban. 
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ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK 

Követelmény: 

 Ismerje, értse és tartsa be a közlekedésbiztonsági szabályokat önálló közlekedés során is. 

 Ismerje, értse és tartsa be a közlekedési illemszabályokat önálló közlekedés során is. 

 Ismerje és értse a menetrendek legfontosabb információs jeleit. 

 Használja a menetrendet fokozódó önállósággal 

 Mutasson gyakorlottságot a közlekedési helyzetek helyes és gyors megítélésére a gyalogos 

közlekedés szempontjából. 

 Értse a közlekedés jelzéseit a gyalogos és a kerékpáros közlekedés szempontjából is.  

 Mutasson gyakorlottságot az utazáshoz szükséges személyes csomag elkészítésében, jegy, okmányok 

és utazási információk beszerzésében.  

 Feleljen meg a tömegközlekedésben elvárt kultúra alkalmazásában.  

Tananyag: 

 Közlekedési helyzetek szimulálása, problémamegoldás 

 KRESZ – totó 

 Elsőbbségi szabályok a közlekedésben 

 Jeltotó a menetrendek jeleivel 

 Menetrendhasználat 

 Közlekedési illemtan (A helyes és helytelen viselkedés elkülönítése közlekedési eszközök igénybe 

vétele alkalmával.) 

 Közlekedési helyzetek modellezése, megítélése.  

 A közlekedési jelzések, közúti jelzőtáblák értelmezése.  

 Baleseti okok elemzése, balesetelkerülés, elsősegélynyújtás.  

 Környezetkímélő közlekedési eszközök, anyagok.  

 Hasznos tudnivalók utazáshoz - tájékozódás, információk begyűjtése.  

 Utazás belföldön.  

 Utazás külföldön. 
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ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

TERMELÉS ÉS GAZDÁLKODÁS 

Követelmény: 

 Végezzen önállóan szobanövény ápolást, szaporítást. 

 Vegyen részt felnőtt irányításával a kerti és házimunkákban. 

 Végezzen önállóan állatok körüli teendőket. 

 Végezzen növekvő önállósággal háztartási, betegápolási teendőket. 

 Takarékossági lehetőségek felismerése, alkalmazása a gyakorlatban a saját zsebpénz és a háztartási 

költségek vonatkozásában. 

 Ismeretek alkalmazása a saját lakókörnyezetének gondozásában, esztétikumának megteremtésében. 

 Felelős viszonyulás az ember környezet-átalakító tevékenységéhez - a károkozás elutasítása. 

Tananyag: 

 A növények szerepe az egészséges táplálkozásban 

 Konyhakerti növények ápolása, szaporítása. 

 A talaj és tápanyag szerepe a növénytermesztésben 

 Az állattartással kapcsolatos napi teendők. 

 A bevétel és kiadás tervezési módjai.  

 A család gazdálkodása.  

 Pazarló, rongáló életmód következményei.  

 Munkaszervezés a családban.  

 Szobanövények nevelése, terasz, erkély és a kiskert növényei, gondozás.  

 Kertművelés - hulladékhasznosítás.  

 A kiskert haszonnövényei, a háztartásban.  

 Védekezés a gyomok ellen.  

 Környezetbarát eljárások.  

 Komposztálás.  

 A környezet megváltoztatása a legkisebb környezeti károkozással.  

 Az eredményes munkavégzés összetevői.  

 Képesség és továbbtanulás, pályaválasztás. 

10.8. ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK (8. ÉVFOLYAM) 

Óraszám: évi: 37           heti: 1 

Életvitel, háztartástan 1 

Tervezés, szerelés, modellezés 2 
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Anyagok és átalakításuk 3 

Közlekedés 4 

Termelés és gazdálkodás 5 

Cél: 

 A gasztronómiai alapismeretek bővítése. 

 A háztartási munkavégzés szabályainak tudatos alkalmazása. 

 A gazdálkodási ismeretek tudatos alkalmazása. 

 A családi pénzgazdálkodás alapszabályainak elsajátítása. 

 Önállóság a házi és ház körüli munkákban. 

 Önállóság a házi betegápolás teendőiben. 

 A népi építészeti jellegzetességek tanulmányozása.  

 A korunk építészeti (acél, vasbeton) jellemzőinek ismerete. 

 Újságok, könyvek tanulmányozása - a lakás berendezésének, esztétikumának elemzése.  

 A takarékosság felismerése a táplálkozásban.  

 Egészségügyi szempontok megismerése a tárolás, a tartósítás területén.  

 Az egészséget károsító szerek elutasítása, vélemény, vita - veszélyhelyzetek felismerése, elemzése.  

 Tapasztalatok gyűjtése a munka világáról.  

 A pályaválasztás előkészítésem megalapozása. 

 Háztartási kisgépek önálló használata, karbantartása.  

 Tapasztalatok, megfigyelések az energiatakarékos fogyasztásról. - energia, víz, fűtés.  

 A háztartási gépek, a lakás villamos és gáz berendezéseinek helyes használata. Teendők áramütéskor. 

 Teendők a közlekedési baleseteknél.  

 Közlekedési helyzetek, szituációk elemzése. 
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Követelmény: 

 Megjelenésében is mutatkozzon meg a következetes testápolási szokások elsajátítása.  

 Legyen ismerete az egészséget fenyegető tényezőkről.  

 Tudja elemezni az alkohol, a cigaretta, a drogok egészségromboló hatását. 

 Alkalmazza az egészségmegóvó táplálkozási szokásokat, a kulturált étkezést. 

 Magatartásban, viszonyulásában mutatkozzon meg a családellátó feladatok elfogadása, az idősek 

segítése, a gyermeknevelés felelősségének felismerése. 

 Legyen önálló a heti étrend elkészítésében, tervezésében, a tanult ételkészítési eljárások 

kivitelezésében, az élelmiszerek tárolásában. 

 Alkalmazza a takarékosságot a családi pénzgazdálkodásban, a zsebpénz felhasználásában.  

 Rendelkezzen alapvető ismeretekkel a szobanövények, a kiskert a konyhakert növényeinek 

gondozásáról.  

 A kertgondozás kéziszerszámait gyakorlottan alkalmazza.  

 Értse a célszerű, ésszerű lakástervezés jelentőségét a család életvitele szempontjából.  

 Legyen elképzelése saját lakásáról, berendezéséről az egészséges lakás kialakításáról. 

 Lássa be a takarékosság az ésszerűség fontosságát a lakás vízellátásában, világításában, fűtésében.  

 Legyen felkészült a környezetbarát, egészségóvó eljárások, technikák, anyagok alkalmazására a 

lakásban, a környezetében. 

 Mutasson gyakorlottságot a háztartási gépek alkalmazásában, a balesetmentes működtetésben. 

 Tudjon modellrajzot készíteni segítséggel, irányítással.  

 Egyszerű szerkesztési feladatokat gyakorlottan végezze.  

 Használja pontosan a rajzoló, a mérő eszközöket. 

 A megismert közlekedési szabályokat jártasságszinten alkalmazza. 

 Pozitív magatartást mutasson különféle közlekedési helyzetben.  

 Legyen ismerete a közlekedési rendszer várható környezeti hatásairól. 

 Értelmezze a munka világáról szerzett tapasztalatait, mérlegelje saját pályaválasztási lehetőségeit. 

 Legyen gyakorlott az egyszerű tárgykészítésben, a javító és az elemi karbantartó munkában. 
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Tartalom: 

 Életvitel, háztartástan 

 Tervezés, szerelés, modellezés 

 Anyagok és átalakításuk 

 Közlekedés 

 Termelés és gazdálkodás 

Értékelés: 

Kiváló: A fogalmak, szabályok és tevékenységek önálló, biztonságos alkalmazása, végrehajtása. Az elméleti 

anyagot (szabályokat, fogalmakat) elsajátította, munkái pontosak, munkavégzése tervszerű, 

anyagfelhasználása gazdaságos. A szerelési feladatokat önállóan tervezi és végzi.  

Jó: Apró pontatlanságok néhány területen megengedhetők, de a hibák önálló kijavítása szükséges. 

Szabályismerete jó, a menetrendet önállóan használja. Utazáskor udvarias, határozott. A tananyag valamely 

(elméleti, vagy gyakorlati) részében pontatlanságok tapasztalhatók, ezeket önállóan korrigálja. Szerelési és 

tervezési feladatok közben önállóságra törekszik. 

Közepes: Jelentős segítséggel történő fogalomreprodukció és feladat- végrehajtás, a hibák segítséggel 

történő kijavítása. Hiányosságok az elméleti tudásban, és tárgyalakításban egyaránt. A hibákat segítséggel 

korrigálja. Ritka esetben dolgozik önállóan, a műveleti sorrendet gyakran figyelmen kívül hagyja.  

Gyenge: Csak segítséggel képes fogalmakat, szabályokat reprodukálni, a hibákat nem észleli, és nehezen 

korrigálja. Szabályismerete hiányos, a veszélyhelyzetek iránt közömbös, a menetrendet segítséggel használja. 

A tárgyalakítás műveleteit nem tudja önállóan végrehajtani az egyszerűbb esetekben sem. A szabályok, 

fogalmak reprodukciójára nem képes. Az esetleges hibákat nem veszi észre, nem javítja. Munkája rendetlen, 

maszatos, pontatlan. A műveleti sorrendet figyelmen kívül hagyja. 

A következő évfolyamba lépés feltételei: 

 az eszközök biztos és balesetmentes használata;  

 a fogalmak adekvát használata,  

 az életkornak megfelelő szintű önállóság a munkavégzésben  

 egyszerű modellek készítése önállóan;  

 összetett modellek készítése segítséggel;  

 gyakorlottság a műveleti tervezésben 

 jártasság a tárgykészítésben 

 az építőelemek önálló szerelése rajzos minta után 

 biztonságos gyalogos, kerékpáros és tömegközlekedés 

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

ÉLETVITEL, HÁZTARTÁSTAN 
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Követelmény: 

 Legyen képes életkorának és adottságainak megfelelően részt venni a családi munkamegosztásban, 

házi betegápolásban.  

 Ismerje a talajművelés, a szobai és konyhakerti növények ápolása valamint az állattartás eszközeit, 

tevékenységformáit, alapszabályait. 

 Végezzen önállóan kerti és házimunkákat. 

 Végezzen önállóan állatok körüli teendőket. 

 Végezzen önállóan háztartási, betegápolási teendőket. 

 Legyen jártas textíliák kézi és gépi varrásában, díszítésében. 

 Megjelenésében is mutatkozzon meg a következetes testápolási szokások elsajátítása.  

 Legyen ismerete az egészséget fenyegető tényezőkről.  

 Tudja elemezni az alkohol, a cigaretta, a drogok egészségromboló hatását. 

 Alkalmazza az egészségmegóvó táplálkozási szokásokat, a kulturált étkezést. 

 Magatartásban, viszonyulásában mutatkozzon meg a családellátó feladatok elfogadása, az idősek 

segítése, a gyermeknevelés felelősségének felismerése. 

 Legyen önálló a heti étrend elkészítésében, tervezésében, a tanult ételkészítési eljárások 

kivitelezésében, az élelmiszerek tárolásában. 

Tananyag: 

 Konyhakerti növények ápolása, szaporítása. 

 Az állattartással kapcsolatos napi teendők. 

 Ételkészítés (egytálételek, sültek, desszertek, sütemények) 

 Az elektromos háztartási eszközök használata (mosógép, centrifuga, vasaló, szeletelő gép, robotgép, 

varrógép) 

 A betegápolással kapcsolatos teendők. 

 A gépi varrás alapjai. 

 A lakás, a lakókörnyezet.  

 Lakás és háztípusok.  

 Célszerű, esztétikus berendezés.  

 Nagytakarítás.  

 Háztartás gépesítése, munkaszervezés.  

 A hatékony munka ismérvei.  

 A helyes táplálkozási szokások - változatos étrend.   

 Az egészséget fenyegető tényezők.  

 A csecsemő, a kisgyermek az idős, a beteg személy étrendje.  
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 Ételkészítési eljárások - előkészítés - elkészítés - befejezés.  

 Élelmiszertárolás.  

 Tartósító eljárások.  

 Készételek tárolása.  

 A ruházat karbantartása - tisztítás - kézi, gépi mosás - mosószer megválasztása.  

 Fertőtlenítés.  

 A család testi - szellemi egészsége.  

 Generációs kapcsolatok, szabadidő eltöltése, egészségmegőrzés és felelősség - házi patika.  

 Gyermekvállalás, türelmes, önzetlen gondozás és ápolás.  

 Családi ünnepek - tervezés, szervezés.  

 Az ünnep hangulata, légköre.  

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

TERVEZÉS, SZERELÉS, MODELLEZÉS 

Követelmény: 

 Készítsen egyszerű tárgyakat anyagkombinációval.  

 Használja biztonságosan és rendeltetésszerűen az eszközöket, szerszámokat. 

 Legyen jártas a munkamenet tervezésében. 

 Végezzen tárgyalakítási feladatokat önállóan, rajz alapján. 

 Ismerje az elektromos háztartási eszközök szerelésének balesetvédelmi előírásait. 

 Ismerje a kerékpárjavítás egyszerű módjait. 

 Tudjon modellrajzot készíteni segítséggel, irányítással. Egyszerű szerkesztési feladatokat 

gyakorlottan végezze. Használja pontosan a rajzoló, a mérő eszközöket. 

Tananyag: 

 Használati tárgyak készítése anyagkombinációval. 

 A műszaki ábrázolás alapjai (méretek leolvasása, lejegyzése, műveleti sorrend) 

 A gazdaságos anyagfelhasználás. 

 Működő makettek készítése fémépítővel, rajz alapján. 

 Az elektromos háztartási eszközök szerelésének balesetvédelmi szabályai 

 Kerékpárszerelés. 

 Gépi anyagmegmunkálás 

 Üzemlátogatás egy termelőüzemben. 

 Egyszerű háztartási gépek kezelése, tisztítása, karbantartása.  

 A célszerű, balesetmentes működtetés.  
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 Energiatakarékos működtetés.  

 Világítás, fűtés, hőszigetelés - takarékos használat.  

 A környezet anyagainak felhasználása - hagyományos és korszerű építkezés.  

 A családi ház, a társasház fűtésének, vízellátásának modellezése, értelmezése.  

 A csatornahálózat - szennyvíz, szennyvíztisztítás.  

 Nézetek, vetületek olvasása, értelmezése.  

 Egyszerű vázlatrajz készítése. 

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

ANYAGOK ÉS ALAKÍTÁSUK 

Követelmény: 

 Készítsen egyszerű tárgyakat anyagkombinációval.  

 Legyen jártas a munkamenet tervezésében. 

 Végezzen tárgyalakítási feladatokat önállóan, rajz alapján. 

 Tudjon modellrajzot készíteni segítséggel, irányítással.  

 Egyszerű szerkesztési feladatokat gyakorlottan végezze.  

 Használja pontosan a rajzoló, a mérő eszközöket. 

 Értelmezze a munka világáról szerzett tapasztalatait, mérlegelje saját pályaválasztási lehetőségeit. 

 Legyen gyakorlott az egyszerű tárgykészítésben, a javító és az elemi karbantartó munkában. 

Tananyag: 

 Használati tárgyak készítése anyagkombinációval. 

 A gazdaságos anyagfelhasználás. 

 Az elektromos háztartási eszközök szerelésének balesetvédelmi szabályai 

 Gépi anyagmegmunkálás 

 Üzemlátogatás egy termelőüzemben. 

 A textilfélék javító, karbantartó munkái.  

 A varrógép.  

 Varrógéphasználat. T 

 Textil tárgyak, játékok készítése - tervezés - munkalépések algoritmus felhasználásával.  

 A bőr hasznosítása - hulladék felhasználása, hasznos tárgyak tervezése, kivitelezése.  

 A fa üzemi feldolgozása.  

 A feldolgozott fafélék felhasználási területe.  

 A fa megmunkálása.  

 Kéziszerszámainak balesetmentes használata.  
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 Munkamenet - tervezés, kivitelezés. 

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK 

Követelmény: 

 Ismerje, értse és tartsa be a közlekedésbiztonsági, továbbá az illemszabályokat önálló közlekedés 

során is. 

 Használja a menetrendet önállóan útitervkészítésben. 

 Alkalmazza önállóan a megismert közlekedési szabályokat. 

 Pozitív magatartást mutasson különféle közlekedési helyzetben.  

 Legyen ismerete a közlekedési rendszer várható környezeti hatásairól. 

Tananyag: 

 Közlekedési helyzetek szimulálása, problémamegoldás 

 KRESZ – totó 

 Közlekedési illemtan  

 Az útiterv készítés szabályai 

 Nyaralási terv készítése 

 A közúti - légi - vízi és vasúti közlekedés rendszere.  

 Közlekedéstörténet.  

 Környezetkárosítás.  

 A környezetkímélő közlekedési eszközök.  

 A közlekedési helyzetek elemzése, a gyalogos, a kerékpáros szemszögéből.  

 Baleset - megelőzés.  

 A közlekedés írott és íratlan szabályai.  

 Udvariasság, előzékenység, segítőkészség a közlekedésben.  

 Szabályok, előírások betartása.  

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 

TERMELÉS ÉS GAZDÁLKODÁS 

Követelmény: 

 Végezzen önállóan kerti és házimunkákat. 

 Végezzen önállóan állatok körüli teendőket. 

 Végezzen önállóan háztartási, betegápolási teendőket. 

 Legyen jártas textíliák kézi és gépi varrásában, díszítésében. 

 Alkalmazza a takarékosságot a családi pénzgazdálkodásban, a zsebpénz felhasználásában.  
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 Rendelkezzen alapvető ismeretekkel a szobanövények, a kiskert a konyhakert növényeinek 

gondozásáról.  

 A kertgondozás kéziszerszámait gyakorlottan alkalmazza.  

 Értse a célszerű, ésszerű lakástervezés jelentőségét a család életvitele szempontjából.  

 Legyen elképzelése saját lakásáról, berendezéséről az egészséges lakás kialakításáról. 

 Lássa be a takarékosság az ésszerűség fontosságát a lakás vízellátásában, világításában, fűtésében.  

 Legyen felkészült a környezetbarát, egészségóvó eljárások, technikák, anyagok alkalmazására a 

lakásban, a környezetében. 

Tananyag: 

 Konyhakerti növények ápolása, szaporítása. 

 Az állattartással kapcsolatos napi teendők. 

 A gépi varrás alapjai. 

 Háztartási pénzgazdálkodás.  

 Bevétel - kiadás tervezése.  

 Megtakarítás, tartalékképzés.  

 Váratlan kiadás.  

 Családi vállalkozás - költségvetés - ügyintézés.   

 A lakókert, a haszonkert gondozása, az ápolás rendje és eszközei.  

 A kerti termékek hasznosítása.  

 Tájékozódás a munkaerőpiacon.  

 Életpálya, pályakép.  

 Szakmatanulási lehetőségek.  

 Munkavállalás feltételei. 
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11. TESTNEVELÉS 

Testnevelés (1-8. évfolyam) 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs, rehabilitációs feladatai: 

 Erősítse a mozgásigényt, kezdeményezőkészséget, bátorítson mozgásos feladatok, gyakorlatok 

elvégzésére. 

 Tanítson mozgásos játékokban való együttműködésre, szabálytartásra, a játék örömére. 

 Fejlessze a mozgásos alaptechnikák elsajátításának képességét, a kitartást az állóképességet. 

 Kiemelt feladat az általános kondicionálás, a test hajlékonyságának a végtagok ügyességének 

fejlesztése, a gyorsaság, az ugró, a dobó, az egyensúlyozó képesség alakítása, a tanuló biológiai 

állapotának, terhelhetőségének függvényében. 

 A saját testen való biztonságos tájékozódás kialakítása (függőleges és vízszintes zónák), a téri 

viszonylatok pontos felismerése, viszonyszavak felfogása, használata, a téri biztonság erősítése. 

 A szép testtartás, a harmonikus mozgás fejlesztése. 

 A tartós figyelem, a fegyelmezett feladat-végrehajtás fejlesztése, a felelős magatartás beláttatása. 

 Az önismereti képesség fejlesztése, önállóság, versenyszellem erősítése. 

Óraszámok: 

Évfolyamok 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám 

 
3 3 3 3 3 3 2 2 

Éves óraszám 

 
111 111 111 111 111 111 74 74 
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Témakörök 

Témakör 
Évfolyamok 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Rendgyakorlatok x x x x x x x x 

Atlétika  x x x x x x x x 

Torna    x x x x x x x x 

Testnevelési és sportjátékok  x x x x x x x x 

Természetben űzhető sportok 

(választható)   

x x x x x x x x 

Gimnasztika x x x x x x x x 

Könnyített testnevelés x x x x x x x x 

A tantárgy tanításának céljai: 

 Az egészséges testi fejlődés elősegítése, a testtartási rendellenességek kialakulásának megelőzése. 

 A mozgásműveltség fejlesztése. 

 A motorikus képességek fejlesztése. 

 A mozgásigény felkeltése és fenntartása. 

 Az egészséges életmód és rendszeres fizikai aktivitás igényének megalapozása. 

 Az egészséges testi fejlődés elősegítése, a tanulók egészséges életmódra szoktatása.  

 A változatos mozgásformák alkalmazási készségének fejlesztése, az alapvető mozgásműveltség 

igényének felkeltése. 

 A tanulók cselekvésbiztonságának fokozása, a motorikus képességek fejlesztése. 

Követelmények: 

 Lássa be a tanult rendgyakorlatok szükségességét, és az utasításokat megfelelő önfegyelemmel hajtsa 

végre.  

 Legyen képes bemelegítésre alkalmas 8-10 gimnasztikai gyakorlat önálló elvégzésére.  

 Ismerje a legfontosabb testtartást javító gyakorlatokat, alkalmazza tanórán kívül is.  

 Tudjon 6-8 percig kitartóan futni. 

 Ismerje és alkalmazza az ugrásoknál az energikus elugrást, a légmunka fontosságát, a biztonságos 

talajérést.  

 Mérhetően javuljon a hajítás és a lökés mozdulata, fejlődjön teljesítménye az előző évihez képest.  

 Tudjon 3 - 6 elemből álló összefüggő talajgyakorlatot (tanári segítséggel) folyamatosan bemutatni.  

 Labilis egyensúlyi helyzetben is növekvő biztonsággal uralja testhelyzetét.  

 Legyen gyakorlott két sportjátékban, ismerje és tudja betartani a szabályokat.  

 Tanúsítson megfelelő önfegyelmet, önuralmat, sportszerű magatartást játék közben.  

 Tudjon alkalmazkodni az időjáráshoz szabadtéri sporttevékenység közben is.  
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 Könnyített testnevelés során is mutasson objektíven mérhető mozgásfejlődést.  

Feladatok: 

 Neveljen a testnevelés eszközeivel egészséges életmódra.  

 Sajátíttassa el a különféle mozgásos alaptechnikákat, hely-és helyzetváltoztatási képességeket.  

 Fejlessze a mozgásos játékkészséget. 

 Ismertesse meg és gyakoroltassa néhány sportjáték szabályait és technikáját. 

 Biztosítsa a feltételeket a kondicionális és koordinációs képességek, a mozgásos cselekvésbiztonság 

fejlődéséhez.  

 Fejlessze a tanulók izomérzékelést, ritmus- és reakcióképességét, térbeli tájékozódó képességét. 

 Járuljon hozzá a testtartási, és mozgásos rendellenességek megelőzéséhez, illetve korrigálásához. 

 Tudatosan és rendszeresen egyéni gyakorlatvégzéssel szoktassa hozzá a könnyített testnevelésre 

szoruló tanulókat a megfelelő terheléshez. Ellensúlyozza bennük a kialakult kisebbségi érzést, 

gátlásokat. 

A könnyített és gyógytestnevelésre utalt tanulók a tanterv tananyagából a számukra különösebb 

megterhelést és veszélyhelyzetet nem jelentő feladatokat végezzék. Ügyelni kell arra, hogy a 

tevékenységeikkel szemben támasztott követelmények valamint teljesítményeik értékelése összhangban 

legyen mozgásállapotukkal továbbá az orvosi diagnózis és javallat előírásaival.  

A könnyített testnevelés c. kerettantervi résztéma cél – követelmény és tananyagrendszerének kidolgozása 

a helyi tanterv feladata, ezért ehhez  külön időkeretet nem rendeltünk. 

Követelménye: 

 Értse és fogadja el a helyes testtartás egészséggel összefüggő jelentőségét. 
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Tananyagai: 

 Testtartást javító és korrigáló gyakorlatok önálló végrehajtással.  

 Prevenciós és rehabilitációs feladatok, sporteszközök alkalmazásával is. 

 Alapmozgások gyakorlása.  

 Mozgásműveltséget fejlesztő gyakorlatok.  

 A motorikus képességek általános és egyéniesített gyakorlatai.  

 Kitartóan és önállóan végzett mozgáskorrekció; valamint a testnevelés tantervben a nem ellenjavallt 

tananyagok. 

Tartalom 

 Testnevelés 1. 

 Testnevelés 2. 

 Testnevelés 3. 

 Testnevelés 4. 

 Testnevelés 5. 

 Testnevelés 6. 

 Testnevelés 7. 

 Testnevelés 8. 

Értékelés 

A testnevelés tantárgy tanítási céljaival és a fogyatékos tanulók mozgásállapotával nehezen egyeztethető 

össze a számjegyekkel történő, minősítő értékelés. A tanulók hozzáállását, teljesítményének javulását, 

mozgásuk, erőnlétük alakulását egyéni diagnózis alapján értékeljük. 

11.1. TESTNEVELÉS (1. ÉVFOLYAM) 

Óraszám      évi   111 heti 3      

Cél 

 Alapvető mozgási instrukciók megértése és végrehajtása. 

 Játékos mozgástanulás. 

 A mozgásszeretet, a mozgásigény, az egészséges életmód és a rendszeres fizikai aktivitás igényének 

megalapozása. 

 Elemi baleset - megelőzési szabályok elsajátítása. 

 Az egészséges testi fejlődés elősegítése, a testtartási rendellenességek kialakulásának megelőzése. 

 A mozgásműveltség fejlesztése. 

 A motorikus képességek fejlesztése. 

Követelmény 
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 Tudjon nagyság szerint sorba állni, ütemre járni. 

 Értése a legegyszerűbb vezényszavakat. 

 Tudjon utánzással végrehajtani 2 ütemű gimnasztikai gyakorlatokat. 

 Legyen képes labda gurítására és elkapására 2-5m-re / ről. 

 Ismerjen 2 labdával végezhető testnevelési játékot. 

Tartalom 

Témakör 
Óra-

szám 

Rendgyakorlatok 18 

Atlétika 13 

Torna  18 

Testnevelési és sportjátékok 24 

Természetben űzhető sportok (választható) 23 

Gimnasztika 15 

Értékelés: 

Az értékelést diagnosztikus céllal végezzük. Különös figyelmet fordítunk az alábbi követelmények 

teljesítésére: 

 a gimnasztikai vezényszavak megértése, 

 2 ütemű gimnasztikai gyakorlatok végzése mintakövetéssel, 

 pozitív érzelmi viszonyulás a mozgáshoz. 

TESTNEVELÉS 

RENDGYAKORLATOK 

Követelmény: 

 Értse és alkalmazza a - sorakozó, lépés indulj, állj, oszolj vezényszavakat. 

 Legyen képes utánzással 2 ütemű gimnasztikai gyakorlatok végzésére 5-10 percen keresztül. 

Tananyag: 

 Nagyság szerinti soralkotás. 

 Járás tapsra, dalra. 

 Légző - gyakorlatok járás közben. 

 Sorakozások, szétszóródások. segédvonalnál.  

 Szórt alakzat felvétele játékos formában.  

 Testfordulatok ugrással, lábfejnyitással.  

 Járás ütemtartással: tapsra, mondókára, énekre. 
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TESTNEVELÉS 

ATLÉTIKA 

Követelmény: 

 Ismerjen többféle (2-3) járás és futástípust. 

 Tudjon járás közben vezényszóra irányt és tempót váltani. 

 Ismerje meg az életkorának és fizikumának megfelelő dobóeszközöket. 

Tananyag: 

 Járások, futások: különböző irányba, akadályok között, akadályokon meghatározott ütemben, variált 

testhelyzetben, kar- és lábtartással.  

 Szökdelések és ugrások: helyben és haladással, páros- és egy lábon, akadályok között és felett.  

 Felugrás páros lábbal zsámolyra kéztámasszal. 

 Egyszerű dobások; eltérő méretű dobóeszközökkel (babzsák, kisméretű gumilabda, maroklabda).  

 Célbadobás, - rúgás különböző nagyságú labdákkal, vízszintes és függőleges célra. 

TESTNEVELÉS 

TORNA 

Követelmény: 

 Tudjon néhány utánzó állatjárást. 

 Alakuljon ki mozgásbiztonsága tornapadon, bordásfalon 

 Tudjon elvégezni guruló átfordulást előre, hátra guggolásból guggolásba 

Tananyag: 

 Támasz és függésgyakorlatok; utánzó állatjárások talajon, egyenes és rézsútos padon.  

 Haladás fel, le és oldalt bordásfalon kapaszkodással lépegetéssel;  

 Egyensúlygyakorlatok: járások tornapad ülőlapján; előre, hátra, oldalt, meghatározott kar- és 

lábtartásokkal. 

 Egyszerű talajtorna gyakorlatok: gurulóátfordulások a test hossztengelye körül, mindkét irányba.  

 Guruló átfordulás előre, hátra guggolásból guggolásba.  

 Gyertya kartámasszal. 

TESTNEVELÉS 

TESTNEVELÉSI ÉS SPORTJÁTÉKOK 

Követelmény: 

 Vegyen részt szívesen sor és váltóversenyekben. 

 Törekedjen a vereség elviselésére 

 Ismerjen legalább 3 mondókás körjátékot. 



Cecei Általános Iskola  Pedagógiai Program IV. rész 

 

Tananyag: 

 Futó-, fogójátékok szabálymódosításokkal.  

 Énekes és mondókás körjátékok.  

 Sor- és váltóversenyek sporteszközök beépítésével. 

 Labda gurítása, dobása, elkapása, pattogtatása. 

 Két kezes felsődobás közeli függőleges célba. 

 Egy kezes felsődobás (hajítás) kislabdával távolra. 

 Egy kezes felsődobás (hajítás) függőleges célba. 

 Két kezes alsó dobás közeli függőleges célba. 

 Két kezes alsó dobás közeli vízszintes célba. 

TESTNEVELÉS 

TERMÉSZETBEN ŰZHETŐ SPORTOK 

Követelmény: 

A helyi lehetőségek függvényében választhatóak a sportágak és sporteszközök. A témakör 

követelményeinek és tananyagának meghatározása, valamint az értékelési rendszer kidolgozása a helyi 

tanterv feladata. 

TESTNEVELÉS 

GIMNASZTIKA 

Követelmény: 

 Legyen képes utánzással 2 ütemű gimnasztikai gyakorlatok végzésére  5-10 percen keresztül. 

Tananyag: 

 Utánzó és játékos gyakorlatok.  

 Alapállásban törzs-, kar- és lábmozgások.  

 Különböző testhelyzetekben végzett tartásjavító gyakorlatok.  

 Egyszerű kéziszer-gyakorlatok: kézben labda, karika, szalag, tornabot;  

 Bordásfal gyakorlatok: gerinc-deformitásokat megelőző gyakorlatok, hátsó-, és mellsőlefüggésben is. 

11.2. TESTNEVELÉS (2. ÉVFOLYAM) 

Óraszám      évi   111 heti 3  

Cél 

 Alapvető instrukciók elsajátítása, játékos mozgástanulás.  

 A mozgásszeretet, mozgásigény kialakítása.  

 Az egészséges életmód igényének megalapozása.  
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 Baleset - megelőzési szabályok elsajátítása. 

Követelmény: 

 Tudjon egyszerűbb mozgásmintákat (2-4 ütem) követni és fokozódó önállósággal végrehajtani. 

 Sajátítsa el a labdakezelés alapjait (labda gurítása és elkapása 2-5 m-re / ről).  

 Ismerjen 2-3 labdával végezhető testnevelési játékot és azok alapszabályait. 

 Legyen képes kis segítséggel egyensúlyozni alacsony gerendán, megtartani testtömegét 

függeszkedésben. 

 Szívesen mozogjon a szabad levegőn, ne féljen a vízben. 
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Tartalom 

Témakör 
Óra-

szám 

Rendgyakorlatok 18 

Atlétika  13 

Torna    18 

Testnevelési és sportjátékok  24 

Természetben űzhető sportok 

(választható)   

23 

Gimnasztika 15 

Értékelés: 

Az értékelést diagnosztikus céllal végezzük. Különös figyelmet fordítunk az alábbi követelmények 

teljesítésére: 

 a gimnasztikai vezényszavak megértése, 

 2 ütemű gimnasztikai gyakorlatok végzése mintakövetéssel, 

 pozitív érzelmi viszonyulás a mozgáshoz 

TESTNEVELÉS 

RENDGYAKORLATOK 

Követelmény: 

 Alkalmazza a szokásos vezényszavakat. 

 Tartsa be a testnevelés óra fegyelmi és balesetvédelmi szabályait, alkalmazkodjon az óra tartalmi és 

formai sajátosságaihoz. 

Tananyag: 

 Jelentésadás egyszerű formában.  

 Sorakozás támponthoz, segédvonalak mentén.  

 Nyitódások, zárkózások, vonal- és oszlopalakzatban.  

 Testfordulatok, jobbra és balra, lábfejnyitással két ütem alatt.  

 Járás ütemtartással, tapsra.  

 Köralakítás kézfogással, járásban körszűkítéssel. 

TESTNEVELÉS 



Cecei Általános Iskola  Pedagógiai Program IV. rész 

 

ATLÉTIKA 

Követelmény 

 Tartsa be a biztonsági szabályokat.   

 Értse az órán elhangzó utasításokat és szakkifejezéseket, ezeknek megfelelően cselekedjen. 

 Legyen képes mozgásában megkülönböztetni a magasba és távolba történő ugrást.  

Tananyag: 

 Futások: kötetlen, tartós futás, gyorsfutás, futás irányváltással: akadályok között, akadályok 

leküzdésével.  

 Állórajt: induló láb megkötése nélkül. 

 Ugrások: szökdelések: ugróiskola feladatai.  

 Szökdelések egy és páros lábon, haladás előre, hátra, oldalirányba.  

 Természetes ugrásfeladatok: távolugrás helyből és nekifutásból.  

 Mélyugrás tornaszerekről.  

 Magasugrás, merőleges nekifutással alacsony magasság felett.  

 Dobások: kislabda-dobás helyből, helyes hajító mozdulattal.  

 Célba dobás függőleges és vízszintes célra. 

TESTNEVELÉS 

TORNA 

Követelmény: 

 Legyen képes gyors indulásokra, irány- és iramváltásokra futásgyakorlataiban.  

 Alakuljon ki a hajító mozdulat.  

 Érzékelje a távolba- és a célba dobás különbségét. 

 Legyen képes mozgásában megkülönböztetni a magasba és távolba történő ugrást.  

Tananyag: 

 Támasz- és függésgyakorlatok: helyváltoztatással állatjárások talajon és tornaszereken.  

 Kúszások, csúszások, mászások tornapadon, akadályok alatt.  

 Függeszkedés bordásfalon.  

 Egyensúlygyakorlatok: vonalon, zsinóron, tornapad ülőlapján, keskeny pallón, kar- és lábtartás 

váltásokkal.  

 Torna jellegű gyakorlatok: gurulóátfordulás előre, hátra, sorozatgurulások, tarkóállás. 

 Egyénileg: járás közben a labda feldobása és elkapása.  

 Labdapattogtatás lassú előrehaladással. 

 Labda falhoz dobása egykezes felsővel. 
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TESTNEVELÉS 

TESTNEVELÉS ÉS SPORTJÁTÉKOK 

Követelmény: 

 Ismerje, illetve alkalmazza a labda birtokbavételének és továbbításának egyszerű kéz- és 

lábtechnikás megoldásait.  

 Ismerje a tanult játékok nevét, tanári segítséggel tudja és tartsa be a játékszabályokat. 

 Ismerjen legalább 3 testnevelési játékot, annak szabályaival együtt. 

Tananyag: 

 Futó- és fogójátékok, nehezedő szabályokkal.  

 Labdával végzett egyszerű testnevelési játékok megismert labdakezelési technikák beépítésével.  

 Sor- és váltóversenyek; sportszerek és eszközök beállításával, hordásával. 

 Labda lábbal rúgása.  

 Párokban: különböző testhelyzetekben labda átgurítása, dobása, rúgása társnak. 

 Csoportban, testnevelési játékban: labda továbbítása adogatással, átdobással, rúgással, gurítással, sor- 

és váltóversenyekben.  

 Egyéni versengések célba dobással, rúgással, pattogtatással. 

TESTNEVELÉS 

TERMÉSZETBEN ŰZHETŐ SPORTOK 

TESTNEVELÉS 

GIMNASZTIKA 

Követelmény: 

 Legyen képes 8-10 perces gimnasztika végzésére, 2-4 ütemű gyakorlatokban mintakövetéssel. 

 Tartsa be a testnevelés óra fegyelmi és balesetvédelmi szabályait, alkalmazkodjon az óra tartalmi és 

formai sajátosságaihoz. 
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Tananyag: 

 Kötetlen formában végrehajtott szabad- és kéziszer gyakorlatok: az előző évben tanult 

mozgásformák, kar-, lábtartások, testhelyzetek.  

 Határozott formájú 2 és 4 ütemű gyakorlatok.  

 Testtartást javító gimnasztikai gyakorlatok. 

11.3. TESTNEVELÉS (3. ÉVFOLYAM) 

Óraszám      évi   111 heti 3    

Cél: 

 A tanult mozgásformák magasabb szintre emelése. 

 A mozgásigény és a mozgás közbeni biztonságérzet fokozása. 

Követelmény: 

 Legyen képes összerendezett mozgásokra. 

 Tudjon gyakorlatokat végrehajtani vezényszóra. 

 Legyen képes szökdelések, ugrások és egymástól eltérő dobásmódok koordinált végrehajtására. 

 Tudjon egyszerűbb mozgásmintákat (2 - 4 ütem) követni és fokozódó önállósággal végrehajtani. 

 Sajátítsa el a labdakezelés alapjait (labda gurítása és elkapása 2 - 5 m-re / ről).  

 Ismerjen 2-3 labdával végezhető testnevelési játékot és azok alapszabályait. 

 Legyen képes kis segítséggel egyensúlyozni alacsony gerendán, megtartani testtömegét 

függeszkedésben. 

 Szívesen mozogjon a szabad levegőn. 
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Tartalom 

Témakör 
Óra-

szám 

Rendgyakorlatok 18 

Atlétika 13 

Torna 18 

Testnevelési és sportjátékok 24 

Természetben űzhető sportok 23 

Gimnasztika 15 

Értékelés: 

Az értékelést diagnosztikus céllal végezzük. Különös figyelmet fordítunk az alábbi követelmények 

teljesítésére: 

 a gimnasztikai vezényszavak megértése, 

 2 ütemű gimnasztikai gyakorlatok végzése mintakövetéssel, 

 pozitív érzelmi viszonyulás a mozgáshoz 

TESTNEVELÉS 

RENDGYAKORLATOK 

Követelmény: 

 Legyen képes alakzatok felvételére és változtatására. 

 Ismerje az alaki gyakorlatok vezényszavait. 

 Ismerjen egyszerű 2-4 ütemű társas és kéziszer - gyakorlatokat. 

Tananyag: 

 Sorakozás, nyitódás, zárkózás: eltérő távközök kialakítása.  

 Testfordulatok helyben.  

 Járás ütemtartással: az ütem fokozatos felvétele, megállás, megindulás két ütem alatt. 

 2-4 ütemű társas és kéziszer – gyakorlatok 

TESTNEVELÉS 

ATLÉTIKA 

Követelmény: 

 Ismerjen különféle járásfajtákat alakzatformálással. 

 Tudjon végrehajtani álló és térdelőrajtot. 

 Differenciálja a tanult dobásmódokat, 
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Tananyag: 

 Járások alakzatformálással.  

 Futások: kitartó- és gyorsfutás, állórajt. Irány- és iramváltások, akadályfutások. Rajtversenyek 

állórajttal.  

 Futóiskola. 

 Ugrások:  

 Magasugrás próbálgatása lépő technikával, rézsútos nekifutással, alacsony magasság felett.  

 Távolugrás guggoló technikával, elugró sávból.  

 Sorozatugrások.  

 Dobások:  

 Különféle labdával és dobásmóddal célba.  

 Kislabda-dobás helyes dobóterpeszből, erőteljes hajító mozdulattal távolba. 

TESTNEVELÉS 

TORNA 

Követelmény: 

 Tudja alkalmazni a tanult labdakezelési technikákat növekvő pontossággal. 

 Legyen képes testhelyzetét a labda irányának és sebességének megfelelően változtatni. 

 Legyen képes a dobás erejét és irányát a célnak megfelelően módosítani. 

 Tudjon önállóan végigsétálni keskeny rézsútos gerendán utánlépéssel. 

 Legyen képes hely és helyzetváltoztatásra támasz és függésgyakorlatok közben. 

 Tudjon fel-, le-, átugrásokat végezni korának, fejlettségének megfelelő magasságban, magasságról. 

 Legyen képes legyőzni félelmét, a szokatlan testmozdulatok (kézállás, híd)végzése során.  

Tananyag: 

 Gyakorlatok támaszban: állatjárások, ferde tornapadon, átszökkenések kéz segítségével tornaszerről 

tornaszerre.  

 Fel-, le- és átmászások sportszerről sportszerre. 

 Függésben és függőállásban bordásfal gyakorlatok, „vándormászás”, kézenállás előkészítése – 

kéztámasz, lábfejakasztgatás.  

 Egyensúlygyakorlatok (járások és fordulatok) tornapadon kijelölt kar- és lábtartásokkal (1 zsámoly 

magasságában is). 

 Torna jellegű gyakorlatok talajon: különféle kiindulási helyzetből gurulóátfordulás előre, hátra.  

 Tarkónállás közben lábterpesztés, lábhajlítás és –nyújtás, biciklizés lábbal.  

 Híd, mérleg, kézenállási kísérlet.  

 Szekrényugrás: kéztámasszal felugrás guggolásba, leugrás nyújtott testtel.  



Cecei Általános Iskola  Pedagógiai Program IV. rész 

 

 Mélyugrások: a magasság fokozatos növelésével mélyugrások tornaszerekről, célkarikába is. 

 Labdavezetés járás és lassú futás közben. 

 Labdaiskola falnál, egy- és kétkezes alsó- és felsődobás. 

 Kétkezes felsődobás sarokemeléssel. 

TESTNEVELÉS 

TESTNEVELÉS ÉS SPORTJÁTÉKOK 

Követelmény: 

 Alkalmazza a test-test elleni küzdelem indulatmentes mozgásformáit. 

 Tudja elviselni sportszerűen a versenyeredményeket. 

 Tudjon a játékhelyzetnek megfelelően helyezkedni, viselje el játék közben a kudarcokat. 

Tananyag: 

 Futó- és fogójátékok taktikus elemek beemelésével.  

 Sor- és váltóversenyek nehezedő feltételekkel. 

 Labdás játékok könnyített szabályokkal: egyéni versengések. 

TESTNEVELÉS 

TERMÉSZETBEN ŰZHETŐ SPORTOK 

TESTNEVELÉS 

GIMNASZTIKA 

Követelmény: 

 Ismerje az alaki gyakorlatok vezényszavait. 

 Ismerjen és tudjon követni bemutatás alapján egyszerű 2 - 4 ütemű társas és kéziszer - 

gyakorlatokat. 

 Értse meg és hajtsa végre az utasításokat menetgyakorlatok közben. 

 Törekedjen a tanult mozgásformák, gyakorlatok esztétikus, koordinált végrehajtására. Egyéni 

teljesítménye mérhetően növekedjen.  

Tananyag: 

 Határozott formájú szabadgyakorlatok: helyes ütemben, pontos kivitelezéssel végrehajtott 2 - 4 ütemű 

kar-, láb-, törzsgyakorlatok.  

 Társas és kéziszer gyakorlatok: a 2. évfolyamon tanult mozgáselemek végrehajtása nehezedő 

feltételek között (medicinlabda, 1 kg-os kézi súlyzó, gumikötél).  

 Játékos képességfejlesztő gyakorlatok – zenére.  

 Táncos elemek, mozdulatok 

11.4. TESTNEVELÉS (4. ÉVFOLYAM) 



Cecei Általános Iskola  Pedagógiai Program IV. rész 

 

Óraszám      évi   111 heti 3 

Cél: 

 A mozgáselemek szebb tartású kivitelezése. 

 A teherbírás további fejlődése. 

Követelmény: 

 Legyen képes erejét, kitartását, labdakészségét, kreativitását a pillanatnyi helyzetnek megfelelően 

alkalmazni, kihasználni. 

 Értse meg és hajtsa végre az utasításokat menetgyakorlatok közben. 

 Törekedjen a tanult mozgásformák, gyakorlatok esztétikus, koordinált végrehajtására.  

 Egyéni teljesítménye mérhetően növekedjen.  

 Tudjon egyenletes iramban 6-8 percig futni, vagy futómozgást tartalmazó tevékenységet végezni.  

 Törekedjen a maximális futósebesség elérésére rövidtávon, majd a sebesség minél hosszabb ideig 

történő tartására. 

 Tudjon állórajtból indulni, ugrásoknál hangsúlyozott legyen az elrugaszkodás.  

 Növekedjen a célba dobásoknál a találatszám, távolba dobásoknál az egyéni eredmény. 

 Tudjon a tanult talajtorna elemekből összeállított egybefüggő talajgyakorlatot végrehajtani tanári 

segítséggel. 

 Tudjon egyfajta szekrényugrást végrehajtani, segítségnyújtás mellett elvégezni. 

 Alkalmazkodjon a labda méretéhez, súlyához, a repülő labda útjához, ívéhez, irányához, 

sebességéhez. 

 Alkalmazzon egy számára megfelelő labdafogást, elkapást, birtoklást feladathelyzetben és játékban. 

 Tudjon a játékhelyzetnek megfelelően helyezkedni, viselje el játék közben a kudarcokat. 

 Tudjon a mellig érő vízben biztonságosan mozogni. 

Tartalom 

Témakör 

Rendgyakorlatok 

Atlétika 

Torna 

Testnevelési és sportjátékok  

Természetben űzhető sportok 

(választható)   

Gimnasztika 
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Értékelés: 

Az értékelést diagnosztikus céllal végezzük. Különös figyelmet fordítunk az alábbi követelmények 

teljesítésére: 

 a gimnasztikai vezényszavak megértése, 

 2 ütemű gimnasztikai gyakorlatok végzése mintakövetéssel, 

 pozitív érzelmi viszonyulás a mozgáshoz 

TESTNEVELÉS 

RENDGYAKORLATOK 

Követelmény: 

 Legyen képes alakzatok változtatására segédvonalak nélkül. 

 Tudjon testfordulatokat végezni ugrással. 

Tananyag: 

 Sorakozások vonalba, oszlopba segédvonalak nélkül 

 Térköz, távköz, igazodás 

 Testfordulatok ugrással 

 Menetelés ütem és lépéstartással, megállás helyben járásból, lépésváltás megkísérlése 

 Fejlődések járás közben.  

 Járások alakzatban, különböző lépésmóddal, akadályok között, fölött és tempóban. 

TESTNEVELÉS 

ATLÉTIKA 

Követelmény: 

 Ismerje a távolugrás és magasugrás mozgáselemeit. 

 Alkalmazza a kislabda - hajítás megfelelő mozgásformáit. 

 Tudjon felugrani 2-3 részes szekrényre, kéztámasszal. 

Tananyag: 

 Futások nehezített mesterséges akadályok között, irány-, iramváltásokkal, fordulatok beiktatásával.  

 Futóiskola feladatai.  

 Iramfutás állórajttal.  

 Ugrások fel-, le- és átugrások, mélyugrások akadálypályán – differenciáltan.   

 Magasugrás lépő technikával, nekifutás 45o-os szögből, a lendítőláb rögződése, alacsony magasság 

felett – differenciáltan.  

 Távolugrás guggoló technikával, ugrósávból, közepes távú és tempójú nekifutással.  

 Dobások: kislabda-hajítás dobóterpeszből, helyes hajító mozdulattal távolba.  
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 Célzó feladatok eltérő méretű dobóeszközökkel. 

TESTNEVELÉS 

TORNA 

Követelmény: 

 Tudjon elvégezni 2-4 ütemű gyakorlatokat támasz- és függéshelyzetben. 

 Legyen képes egyensúlyban tartani saját testtömegüket függeszkedés közben. 

 Legyen képes át-, fel- és lemászni mesterséges akadályokon. 

Tananyag: 

 Támaszgyakorlatok: padon, szekrényen: fokozatos magasság- és lejtésemeléssel. Függésgyakorlatok 

bordásfalon feladatkombinációk alkalmazásával.  

 Gyűrűn hintázás.  

 Kötélmászási kísérlet: helyes mászókulcsolás, félmagasság.  

 Egyensúlygyakorlatok: járás zsinóron (labirintus) padon (50 cm), padmerevítő gerendáján, ferde 

padon meghatározott kar-, lábtartásokkal, beiktatott leguggolással, fordulattal.  

 Egyszerű gyakorlatok kötélen: függeszkedések, átfordulások, átmászások, mélyugrások. 

 Talajtorna: elemfűzések, gurulóátfordulás előre, hátra, tarkónállás, híd, mérlegállás, tigrisbukfenc, 

kézenállás segítővel, sorozatgurulások. 

TESTNEVELÉS 

TESTNEVELÉS ÉS SPORTJÁTÉKOK 

Követelmény: 

 Tudjon felszabadultan, indulatmentesen részt venni és együttműködni versenyekben, játékokban. 

 Alkalmazkodjon a labda méretéhez, súlyához, a repülő labda útjához, ívéhez, irányához, 

sebességéhez. 

 Alkalmazzon egy számára megfelelő labdafogást, elkapást, birtoklást feladathelyzetben és játékban. 

 Tudjon a játékhelyzetnek megfelelően helyezkedni, viselje el játék közben a kudarcokat. 

Tananyag: 

 Sor- és váltóversenyek. Labdás testnevelési és sportjátékok könnyített szabályokkal.  

 Küzdőfeladatok, játékok: húzások-tolások, emelések-hordások, párban, csoportban. 

 Adogatás párokban: álló helyzetben, mozgásban: járásban és lassú futásban, irányváltoztatásokkal 

végzett labdavezetési és labdaadogatási gyakorlatok. 

 Labdás sportjátékok előkészítése elemi szinten: technikai és taktikai megoldások gyakoroltatása játék 

közben. 

TESTNEVELÉS 
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TERMÉSZETBEN ŰZHETŐ SPORTOK 

Követelmény: 

A helyi lehetőségek függvényében választhatóak a sportágak és sporteszközök. A témakör 

követelményeinek és tananyagának meghatározása, valamint az értékelési rendszer kidolgozása a helyi 

tanterv feladata.  

 Vegyen részt évszakonként 1-1 gyalogtúrán. 

 Életkorának adottságainak megfelelően tolerálja a túratávolság növelését, illetve a terepviszonyok 

változásait. 

Tananyag: 

 Szabadtéri pontszerző játékok tanulása 

 Egyéni és csapatversenyek, váltóversenyek 

 Téli sportok 

 Gyalogtúrák 

TESTNEVELÉS 

GIMNASZTIKA 

Követelmény: 

 Legyen képes a gimnasztikai gyakorlatok során felmerülő fáradtságérzet leküzdésére. 

 Törekedjen a tanult mozgásformák, gyakorlatok esztétikus, koordinált végrehajtására.  

Tananyag: 

 Határozott formájú szabad-, társas-, kéziszer -, pad- és bordásfalgyakorlatok az ismétlésszám 

fokozatos növelésével.  

 Gyakorlatok ritmusra, zenére ismert mozgáselemek alkalmazásával, táncos kivitelezéssel. 

11.5. TESTNEVELÉS (5. ÉVFOLYAM) 

Óraszám      évi   111       heti 3 

Cél: 

 Az egészséges testi fejlődés elősegítése, a tanulók egészséges életmódra szoktatása.  

 A változatos mozgásformák alkalmazási készségének fejlesztése, az alapvető mozgásműveltség 

igényének felkeltése. 

 A tanulók cselekvésbiztonságának fokozása, a motorikus képességek fejlesztése. 

 A mozgási- és cselekvési igény felkeltése és fenntartása. 

 Az egészséges életmód és rendszeres fizikai aktivitás igényének megalapozása. 

Követelmény: 

 Legyen képes társaival együttműködve, kreatívan játszani, sportolni.  
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 Tudja alkalmazni a tanult játékszabályokat.  

 Értse a sport egészségre gyakorolt hatását. 

 Igényelje a mindennapos mozgást. 

 Értse meg és alkalmazza a tanult gyakorlatok, feladatok eredményes végrehajtásához szükséges 

szakkifejezéseket, utasításokat.  

 Váljon képessé a szervezést elősegítő gyakorlatok fegyelmezett végrehajtására. 

 Ismerje a mozgáslehetőségeket az egyes sportszereken és szerkombinációkon. 

 Segítségnyújtás mellett képes legyen összetettebb gimnasztikai elemek kivitelezésére. 

 Tudja a futások, járások különböző formáit. 

 Legyen képes futás közben a felgyorsulásra, a sebesség, a lendület fokozására.  

 Tudjon futás közben akadályokat leküzdeni - adottságainak megfelelően. 

 Sajátítsa el az ugrások jellemző mozgásösszetevőit – alkalmazza fejlettségének megfelelően. 

 Tudja a hajító mozdulatot pontosan kivitelezni.  

 Tudjon három elemből álló összefüggő talajgyakorlatot végrehajtani.  

 Tudjon egyfajta szekrényugrást végrehajtani – tanári segítségnyújtás mellett. 

 Alkalmazza a megszerzett labdakészséget a megismert szabályok szerint. 

 Vegyen részt szívesen játékokban, versenyeken.  

 Működjön együtt csoporttársaival a szabályokat betartva.  

 Viselje el a kudarcot, fogadja el a jobbik győzelmét. 

 Mutasson fel önmagához képest javulást az úszás technikájában. 

Témakörök  

Témakör 

Rendgyakorlatok 

Atlétika 

Torna 

Testnevelési és sportjátékok  

Természetben űzhető sportok 

(választható) 

Gimnasztika 

Feladatok: 

 Az alapmozgások gyakorlása.  

 Mozgásműveltséget fejlesztő gyakorlás.  
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 Zenés-ritmikus gyakorlás.  

 A motorikus képességek gyakorlása a testnevelés témaköreinek megfelelően.  

 A kondicionális képességek gyakorlása. 

 Sportjátékok és testnevelési játékok gyakorlása, szabályok betartása, alkotása.  

 Az egészséges életmód szokásainak alkalmazása.  

 Rendszeres testedzés.  

 Játékos sor- és váltóversenyek, mozgásos vetélkedők, küzdőfeladatok.  

 A vízbiztonság játékos gyakorlása.  

 A választott úszásnem részmozdulatainak eszköz nélküli összekapcsolása, gyakorlása. 

Értékelés: 

Az értékelést diagnosztikus céllal végezzük. Különös figyelmet fordítunk az alábbi követelmények 

teljesítésére: 

 a gimnasztikai vezényszavak megértése, 

 2 ütemű gimnasztikai gyakorlatok végzése mintakövetéssel, 

 pozitív érzelmi viszonyulás a mozgáshoz 

TESTNEVELÉS 

RENDGYAKORLATOK 

Követelmény 

 Értse és tudja végrehajtani a vezényszavaknak megfelelő mozgásformákat. 

 Vegye észre és legyen képes kijavítani önállóan hibáit a gyakorlatok végzése során. 

Tananyag: 

 Menetelés lépéstartással, tapsra, dalra, zenére 

 Nyitódás, zárkózás, fordulatok menetelés közben 

 Sorakozások, nyitódások, zárkózások vezényszóra, sor- és oszlopalakzatban térforma felvételéhez, 

elbontásához.  

 Menetelés ütem- és lépéstartással.  

 Megindulás, megállás két ütem alatt.  

 Fejlődések kettes oszlopba, állás és járás közben vezényszóra. 

 Testfordulatok járás közben: jobbra és balra fordulások, valamint hátraarc végzése. 

TESTNEVELÉS 

ATLÉTIKA 

Követelmény: 

 Ismerje a mozgástípusok vezényszavait és tudja azokat önállóan végrehajtani. 
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 Legyen képes kitartóan végezni a tanult mozgásformákat. 

 Javítsa a mozdulatok közben ejtett hibákat önállóan.  

 Legyen képes korának és adottságainak megfelelően végrehajtani a távol-és magasugrás 

mozgásmintáit. 

Tananyag: 

 A térdelőrajt 

 A futás tempójának változtatása 

 Kitartó futás 4-6 percig, közepes iramú futás 400-600 m, gyorsfutás 30-60 m 

 Bakugrás 

 Zsugorkanyarlati átugrás 

 Ugrálókötelezés páros és váltott lábbal 

 Helyből távolugrás  

 Kézen átfordulás oldalra (cigánykerék ) 

 Járások: előre, hátra, akadályok kerülésével.  

 Futások: kitartó, gyors- és iramfutások: a futóiskola feladatainak beiktatásával.  

 Ugrások: távolugrás guggoló technikával, elugró sávból.  

 Magasugrás lépő technikával tetszőleges oldalról – a fejlettség és adottság szerint.  

 Dobások: kislabda dobás távolba, rövid nekifutással.  

 Célba dobás vízszintes és függőleges célra, eltérő nagyságú és súlyú labdával. 

TESTNEVELÉS 

TORNA 

Követelmény: 

 Tudjon keskeny, 30-50 cm magasságban elhelyezett gerendán önállóan végigsétálni (5 - 10 m). 

 Legyen képes egyszerű tornaelemeket (gurulóátfordulás, mérlegállás, tarkóállás) önállóan 

végrehajtani. 

 Tudjon bemutatni 3 elemből álló összefüggő talajgyakorlatot. 

 Tudjon egyfajta szekrényugrást végrehajtani – tanári segítségnyújtás mellett. 

Tananyag: 

 Guruló átfordulás előre, hátra 

 Kézen átfordulás oldalra (cigánykerék) 

 Kézállás segítővel 

 Mérlegállás  

 Tarkóállás 

 Összefüggő talajgyakorlat a tanult elemekből 
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 Támaszugrások szekrényen: zsugorkanyarlat a szekrény 3. fokán.  

 Bátorugrás – differenciáltan, fejlettség szerint.  

 Egyszerű talajtorna elemek különböző kiindulási helyzetből: gurulóátfordulás előre, hátra, 

tarkónállás.  

 Kézenállás, kézen átfordulás oldalt: előkészítő és rávezető gyakorlatai – segítséggel.  

 Függéshelyzetek és gyakorlatok bordásfalon, lábemelések, törzserősítő gyakorlatok.  

 Gyűrűn, kiegészítő tornakészleten: húzódzkodások, lengések, hintázások. 

 Határozott formájú 2-4 ütemű szabad és kéziszer - gyakorlatok (állásban, ülésben, hason és 

hanyattfekvésben) 

 Körzések, döntések, hajlítások a test különböző izmainak erősítésére 

TESTNEVELÉS 

TESTNEVELÉS ÉS SPORTJÁTÉKOK 

Követelmény: 

 Ismerje legalább 2 pontszerző játék szabályait és tudják alkalmazni azokat. 

 Legyen képes önállóan taktikai megoldásokat találni és végrehajtani.  

 Tananyag: 

 Cipelések, húzások, tolások adott határvonalon túlra /Húzd át a határon játék / 

 Húzások - tolások párokban 

 Pontszerző labdajátékok (zsinórlabda, zsámolylabda, kiszorító, seregfogyasztó) 

 Sportjátékok alapszabályai, szabálykönnyítéssel (kézilabda, kosárlabda, röplabda, labdarúgás) 

 Kosárlabdázás, labdarúgás könnyített szabályokkal: alaptechnikák elsajátítása labdával és labda 

nélkül. 

 Futó- és fogójátékok: szabálymódosításokkal.  

 Sor- és váltóversenyek kéziszerek, akadályok beiktatásával.  

 Labdás sportjátékok: „házi” szabályokkal.   

 Küzdőfeladatok és játékok: társ-társ ellen. 
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TESTNEVELÉS 

TERMÉSZETBEN ŰZHETŐ SPORTOK 

Követelmény: 

A helyi lehetőségek függvényében választhatóak a sportágak és sporteszközök. A témakör 

követelményeinek és tananyagának meghatározása, valamint az értékelési rendszer kidolgozása a helyi 

tanterv feladata.  

 Vegyen részt évszakonként 1-1 gyalogtúrán. 

 Életkorának adottságainak megfelelően tolerálja a túratávolság növelését, illetve a terepviszonyok 

változásait 

Tananyag: 

 Szabadtéri pontszerző játékok tanulása 

 Egyéni és csapatversenyek, váltóversenyek 

 Téli sportok 

 Gyalogtúrák 

TESTNEVELÉS 

GIMNASZTIKA 

Követelmény: 

 Értse és tudja végrehajtani a vezényszavaknak megfelelő mozgásformákat. 

 Vegye észre és legyen képes kijavítani önállóan hibáit a gyakorlatok végzése során. 

 Tananyag: 

 Zenés gimnasztikai gyakorlatok  

 Menetelés lépéstartással, tapsra, dalra, zenére 

 Nyitódás, zárkózás, fordulatok menetelés közben 

 Határozott formájú 2 - 4 ütemű szabad és kéziszer - gyakorlatok (állásban, ülésben, hason és 

hanyattfekvésben) 

 Körzések, döntések, hajlítások a test különböző izmainak erősítésére. 

 Lábmozgások tarkóállásban. 

 Mérlegállás. 

 Határozott formájú, 4-8 ütemű szabadgyakorlatok.  

 Különböző testhelyzetekből, a felső és az alsó végtag, a törzs gyakorlatai.  

 Nagy izomcsoportok erejét növelő összetett gimnasztikai gyakorlatok.  

 Társas gyakorlatok: testrészfogással, párban, kisebb csoportokban.  

 Társhordások.  

 Kéziszer gyakorlatok: tornabottal, ugrókötéllel, medicinlabdával.  
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11.6. TESTNEVELÉS (6. ÉVFOLYAM) 

Óraszám      évi   111      heti 3 

Cél: 

 Az egészséges testi fejlődés elősegítése, a tanulók egészséges életmódra szoktatása.  

 A változatos mozgásformák alkalmazási készségének fejlesztése, az alapvető mozgásműveltség 

igényének felkeltése. 

 A tanulók cselekvésbiztonságának fokozása, a motorikus képességek fejlesztése. 

 A mozgási- és cselekvési igény felkeltése és fenntartása. 

 Az egészséges életmód és rendszeres fizikai aktivitás igényének megalapozása. 

 Felkészülés a mind önállóbb sportolásra. 

 A vízi és szárazföldi sportolás szabályainak feltétel nélküli alkalmazása. 

 Követelmény: 

 Tudjon felszabadultan játszani, sportolni. 

 Legyen képes a sportból eredő veszélyek elhárítására.  

 Alkalmazza a tanult játékszabályokat. 

 Tudjon indulatmentesen küzdeni és elviselni a kudarcokat. 

 Hajtsa végre a tanult óraszervezést segítő rendgyakorlatokat, értse az utasításokat, vezényszavakat. 

 Legyen képes 4 ütemű gimnasztikai gyakorlatokat végrehajtani eszközzel. 

 Tudjon a távolságnak megfelelően gyorsan és kitartóan futni 6-8 percig.  

 Sajátítsa el az ugrások sajátos mozgásösszetevőit – alkalmazza fejlettségének megfelelően. 

 Tudja a hajító mozdulatot pontosan kivitelezni.  

 Talajtornában törekedjen az elsajátított gyakorlatok összefüggő, biztos végrehajtására.  

 Szekrényugrásnál törekedjen a bátor nekifutásra, erőteljes elrugaszkodásra, esztétikus kivitelezésre. 

 Alakuljon a statikus, dinamikus és egyensúlyozó képessége. 

 Alkalmazza a labda birtokbavételének és továbbításának legegyszerűbb változatait kézzel, lábbal. 

 Tudja játék közben is alkalmazni a tanult technikai elemeket. 

 Tudjon játék közben tartósan figyelni, összpontosítani, és gyorsan  reagálni. 

 A könnyített testnevelésben részt vevő tanuló irányítás mellett pontosan végezze a számára előírt 

korrigáló gyakorlatokat.  

Témakörök  

Témakör 

Rendgyakorlatok 

Atlétika 
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Torna 

Testnevelési és sportjátékok  

Természetben űzhető sportok   

Gimnasztika 

Feladatok: 

 Az alapmozgások technikai gyakorlása.  

 Mozgásműveltséget fejlesztő gyakorlatok.  

 A motorikus képességek gyakorlatai a testnevelés témaköreinek megfelelően.  

 A kondicionális képességek gyakorlása. 

 A koordinációs képességek továbbfejlesztése. A mozgáskontroll gyakorlása. 

 Sportjátékok és testnevelési játékok gyakorlása, szabályok betartása, alkotása.  

 Az alapvető játékelemek rögzítése, támadási és védekezési megoldások bővítése a kosárlabda, 

labdarúgás, zsinórlabdázás alkalmazásakor. 

 Az egészséges életmód szokásainak alkalmazása.  

 Rendszeres testedzés.  

 Játékos sor- és váltóversenyek, mozgásos vetélkedők, küzdőjátékok.  

Értékelés: 

Az értékelést diagnosztikus céllal végezzük. Különös figyelmet fordítunk az alábbi követelmények 

teljesítésére: 

 a gimnasztikai vezényszavak megértése, 

 2 ütemű gimnasztikai gyakorlatok végzése mintakövetéssel, 

 pozitív érzelmi viszonyulás a mozgáshoz 
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TESTNEVELÉS 

RENDGYAKORLATOK 

Követelmény: 

 Hajtsa végre a tanult óraszervezést segítő rendgyakorlatokat, értse az utasításokat, vezényszavakat. 

 Legyen képes a tanult rend-és gimnasztikai gyakorlatokat önállóan végezni. 

 Tudjon járás közben testfordulatokat tenni. 

 Tudjon ütemtartással járni. 

Tananyag: 

 Nyitódások és zárkózások, fejlődések és szakadozások járás közben: a tér- és távköz pontos felvétele.  

 Testfordulatok: jobbra, balra, hátraarc két ütemben.  

 Menetelések: átmenet járásból, futásból, ütemre, lépéstartással menetelésbe, majd kétütemű megállás. 

 Zenés gimnasztikai gyakorlatok 

 Menetelés ütemtartással dalra, tapsra, zenére 

 Menetelés testfordulatokkal 

 Nyitódás, záródás, távolság és ütemtartás menetelés közben 

 Négyütemű erősítőgyakorlatok 

 Páros gimnasztikai gyakorlatok 

 Mozgás közben végzett szabadgyakorlatok 

TESTNEVELÉS 

ATLÉTIKA 

Követelmény: 

 Tudjon a távolságnak megfelelően gyorsan és kitartóan futni 6-8 percig.  

 Sajátítsa el az ugrások sajátos mozgásösszetevőit – alkalmazza fejlettségének megfelelően. 

 Tudja a hajító mozdulatot pontosan kivitelezni.  

 Tudjon a célnak megfelelő tempóban elfogadható kivitelű mozgásformákat végezni. 

 Legyen képes ereje beosztására. 

 Ismerje a mozgás közbeni helyes légzéstechnikát. 

 Tananyag: 

 Térdelőrajt 

 A nekifutás legoptimálisabb távolsága és a futás ereje. 

 Lendületvétel ugrásoknál 

 Szökdelés közben végezhető gimnasztikai gyakorlatok 

 A helyes erőbeosztás technikája futás és szökdelés közben 

 A helyes légzéstechnika futás közben 
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 A bemelegítés és a levezető gyakorlatok fontossága, módjai. 

 Futások: kitartó futás 6-8 percig, közbeiktatott akadálykerülések, alkalmazott futóiskola feladatai.  

 Iram- és gyorsfutások: állórajttal, térdelőrajttal.  

 Rajt- és futóversenyek.  

 Ugrások: ugró- és szökdelő iskola.   

 Távolugrás guggoló technikával elugró sávból, teljes rohammal: az elrugaszkodó láb bevésése.  

 Magasugrás: lépő technikával, optimális nekifutási szögből, lendítőláb bevésése.  

 Dobások: kislabda dobás rövid nekifutással, a kitámasztás, a csípőforgatás bevésése – fejlettség 

szerint. 

TESTNEVELÉS 

TORNA 

Követelmény: 

 Talajtornában törekedjen az elsajátított gyakorlatok összefüggő, biztos végrehajtására.  

 Szekrényugrásnál törekedjen a bátor nekifutásra, erőteljes elrugaszkodásra, esztétikus kivitelezésre. 

 Alakuljon a statikus, dinamikus és egyensúlyozó képessége. 

Tananyag 

 Talajtorna: statikus és dinamikus elemek tökéletesedő technikával, zsugorfejenállás. 

 Dinamikus elemek, különböző kiindulási és befejező helyzetekben, kézenállás bordásfalnál.  

 Elemkapcsolások.  

 Támaszugrások padon és 3-4 részes szekrényen: függőleges leugrás, repülés közben lábfelhúzás, 

terpesztés, testfordulat – fejlettség szerint differenciáltan.  

 Zsugorkanyarulati átugrás tetszőleges oldalra.  

 Bátorugrás – a fejlettségnek megfelelően.  

 Függésgyakorlatok kötélen.  

 Egyszerű elemek érintő magas gyűrűn: fészek, zsugortestű lefüggés.  

 Egyensúlygyakorlatok 2 zsámolyra tett tornapad merevítő gerendáján: járások előrehaladással, láb-, 

kartartással, mélyugrások kapcsolásával. 

TESTNEVELÉS 

TESTNEVELÉSI ÉS SPORTJÁTÉKOK  

Követelmény: 

 Alkalmazza a labda birtokbavételének és továbbításának legegyszerűbb változatait kézzel, lábbal. 

 Tudja játék közben is alkalmazni a tanult technikai elemeket. 

 Tudjon játék közben tartósan figyelni, összpontosítani, és gyorsan  reagálni. 
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 Tudjon dobóterpeszt felvenni beugrással, majd fokozódó pontossággal célbadobni. 

 Legyen képes a célnak megfelelő anyagú és méretű labda megválasztására. 

Tananyag: 

 Labdarúgás, kosárlabdázás nehezedő technikával: labdavezetés, irány- és iramváltásokkal, 

labdaátadások lábbal, illetve egy és két kézzel álló és mozgó társnak, védekezés, támadás 

játékhelyzetben, kapura rúgás, kosárra dobás alaptechnikával. 

 Sportjáték szabálybővüléssel.  

 Zsinórlabdázás: alapvető játékelemekkel, csökkentett játéktéren, gumilabdával, sportági labdával, 

házi szabályokkal. 

 A dobások alkalmazása különböző anyagú labdákkal 

 Labdavezetés, passzolás, adogatás 

 Kislabda - hajítás 

 Kosárra, kapura dobás 

 Kapura rúgás 

 Labdás gimnasztika 

 Labdás váltóversenyek, sorversenyek 

 Futó- és fogójátékok: betartandó feladatbővítésekkel. 

 Labdás testnevelési játékok: számfeladatok, labdaterelések kézzel, lábbal, fejjel, eszközzel. 

 Küzdőjátékok: húzások - tolások párokban és csoportokban, test-test ellen, eszköz beiktatásával. 

TESTNEVELÉS 

TERMÉSZETBEN ŰZHETŐ SPORTOK 

Követelmény: 

 Vegyen részt évszakonként 1-1 gyalogtúrán. 

 Életkorának adottságainak megfelelően tolerálja a túratávolság növelését, illetve a terepviszonyok 

változásait. 

 Tananyag: 

 Szabadtéri pontszerző játékok tanulása 

 Egyéni és csapatversenyek, váltóversenyek 

 Téli sportok 

 Gyalogtúrák 

TESTNEVELÉS 

GIMNASZTIKA 

Követelmény: 
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 Legyen képes a tanult rend-és gimnasztikai gyakorlatokat önállóan végezni. 

 Legyen képes 4 ütemű gimnasztikai gyakorlatokat végrehajtani eszközzel. 

Tananyag: 

 Zenés gimnasztikai gyakorlatok 

 Kötetlen és határozott formájú, 2-4-8 ütemű szabadgyakorlatok szer nélkül és kézi szerekkel: 

egyénileg, párban, sportszerhez kapcsolódva (bordásfal, pad). 

 Testtartást javító, erősítő, nyújtó, lazító hatású és légző gyakorlatok (mellkasi, hasi légzés) 

11.7. TESTNEVELÉS (7. ÉVFOLYAM) 

Óraszám      évi   74  heti 2 

Cél: 

 Az egészséges életmód, benne a sport iránti igény kialakítása.  

 A motorikus képességek, a mozgáskultúra és mozgásműveltség fejlesztése.  

 Küzdeni akarással, küzdeni tudással, kudarctűréssel felkészíteni a társadalmi integrációra.  

 Egyszerű sport és testnevelési játékok megismerése, továbbá szabályaik elsajátítása.  

 A játék örömének felfedezése. 

Követelmény 

 Értse az alapvető rend- és gimnasztikai gyakorlatokban használt vezényszavakat, végezze a 

mozgásformákat utasítás szerint. 

 Ismerje a tanult sport és testnevelési játékok alapszabályait és tudja alkalmazni azokat. 

 Tudjon gyorsan, kitartóan, irányt változtatva futni. 

 Ismerje fel, fogadja el a mozgás egészségmegőrző hatását. 

 Sajátítson el viselkedési mintákat a sportbalesetek megelőzésére. 

 Ismerje és alkalmazza különféle ugrások, dobások végrehajtásának alaptechnikáját. 

 Szeressen részt venni csapatjátékban és tudjon alkalmazkodni változatos feladathelyzetekhez. 

 Legyen magabiztos vízben, sajátítson el egy úszásnemet. 

 Váljék igényévé a rendszeres testmozgás. 

 Legyen képes a tanult alaki és gimnasztikai gyakorlatok pontos végrehajtására. 

 Mutasson fel önmagához viszonyítva mérhető javulást ugró- és dobóteljesítményben, valamint 

állóképességben, kitartásban, ügyességben. 

 Tudja légzését szabályozni különböző mozgásos helyzetekben.  

 Legyen képes a zene és a mozgás elemi összehangolására. 

 Ismerje és tartsa be a mozgások kivitelezésnél a baleset - megelőzés szabályait.  

 Ismerje két sportág játékszabályait.  
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 Tanúsítson sportszerű magatartást játék közben. 

 Könnyített testnevelés során is mutasson objektíven mérhető mozgásfejlődést.  



Cecei Általános Iskola  Pedagógiai Program IV. rész 

 

Témakörök  

Témakör 

Rendgyakorlatok 

Atlétika 

Torna    

Testnevelési és sportjátékok  

Természetben űzhető sportok   

Gimnasztika 

Feladatok: 

 Az atlétikai alapmozgások technikai gyakorlása. 

 Mozgásműveltséget fejlesztő gyakorlatok. Zenés gimnasztikai gyakorlás. 

 A motorikus képességek gyakorlása a testnevelés témaköreinek megfelelően.  

 A kondicionális képességek gyakorlása. 

 A koordinációs képességek továbbfejlesztése. A mozgáskontroll gyakorlása. 

 Sportjátékok és testnevelési játékok gyakorlása, szabályok betartása, alkotása.  

 Az alapvető játékelemek rögzítése, támadási és védekezési megoldások bővítése a kosárlabda, 

labdarúgás, zsinórlabdázás alkalmazásakor. 

 Az egészséges életmód szokásainak alkalmazása. Rendszeres testedzés.  

 Sportolás természeti környezetben. 

 Sor- és váltóversenyek, mozgásos vetélkedők, küzdőjátékok.  

Értékelés: 

A testnevelés tantárgy tanítási céljaival és a fogyatékos tanulók mozgásállapotával nem minden gyermek 

esetében egyeztető össze a számjegyekkel történő, minősítő értékelés. A tanulók hozzáállását, 

teljesítményének javulását, mozgásuk, erőnlétük alakulását egyéni diagnózis alapján értékeljük.  

TESTNEVELÉS 

RENDGYAKORLATOK 

Követelmény: 

 Legyen képes a tanult alaki gyakorlatok pontos végrehajtására. 

 Értése a vezényszavakat és végezze fegyelmezetten a mozgásokat. 

Tananyag: 

 Sorakozások, testfordulatok menet és lépéstartással 

 Sorakozások: kétsoros vonalba, kettes oszlopba.  
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 Alakzatok, alakzatváltások: félkör-, köralakítás vonalból, oszlopból.  

 Sorbontások, fejlődések párokban, járásban.  

 Menetelések átmenetek: járásból, futásból.  

 Testfordulatok járás, futás közben. 

TESTNEVELÉS 

ATLÉTIKA  

Követelmény: 

 Legyen képes technikai váltásra a gyors, valamint a tartós futás esetén. 

 Mutasson fel önmagához viszonyítva mérhető javulást ugró- és dobóteljesítményben, valamint 

állóképességben, kitartásban, ügyességben. 

 Tudja légzését szabályozni különböző mozgásos helyzetekben.  

 Legyen képes a zene és a mozgás elemi összehangolására. 

 Ismerje és tartsa be a mozgások kivitelezésnél a baleset - megelőzés szabályait.  

Tananyag: 

 Fusson kitartóan egyéni iramban (fiúk 7-8, lányok 5-6 percig) 

 Ismerje a távol – és magasugrás technikáját 

 Futások  

o Egyéni ütemben 

o Kitartóan 600 – 800 méter 

o Gyorsan 60 méter 

 Távolugrás - guggoló technikával 

 Magasugrás - lépő technikával 

 Futások kerüléssel, átugrással, jelre végzett feladatokkal, fokozódó tempóban, növekvő időtartamig, 

váltással.  

 Álló- és térdelőrajt: rajtversenyek; Ugrások: helyből, sorozatban.  

 Távolugrás guggoló technikával, elugró deszkáról, közepes és teljes rohammal.  

 Magasugrás: lépő technikával, optimális ellapulás és lendítés – fejlettség szerint.  

 Dobások: kislabda-hajítás keresztlépéssel, lendületes nekifutás után távolba: keresztlépés, 

kitámasztás, csípőforgatás, kidobószög, utánlépés. 

 Súlylökés tömött labdával (1, 2 kg), oldalfelállással. 

TESTNEVELÉS 

TORNA 

Követelmény: 
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 Ismerje és tartsa be a mozgások kivitelezésnél a baleset - megelőzés szabályait.  

 Végezzen 2-4 ütemű támaszgyakorlatokat talajon 

 Végezzen 2-4 ütemű függésgyakorlatokat bordásfalon 

 Mozogjon biztonsággal talajon, padon és gerendán 

 Végezzen 3-4 elemből álló talajgyakorlatot önállóan 

Tananyag: 

 Felugrás bordásfal fokára kéztámasszal 

 Függés bordásfalon, páros lábemelés, váltott lábemelés, terpesz, 

 Kézállás bordásfal mellett – segítőtárssal 

 Zsugor fejállás bordásfal mellett – segítővel 

 Összefüggő talajgyakorlat (guggoló támasz-guruló átfordulás előre, guggoló támasz, mérlegállás, 

guruló átfordulás oldalra) 

 Járás padon, gerendán 

 Mérlegállás padon és gerendán – segítővel 

 Ismert talajtornaelemek összekapcsolása, összefüggő talajgyakorlat bemutatása. 

 Fejenállás nyújtott testtel.  

 Kézenállás falnál, segítővel.  

 Sorozatgurulások.  

 Szekrényugrások: kismacska, bátorugrás.  

 A szekrény 4. rekeszállásban dobbantó használata javasolt – differenciáltan.   

 Érintő magas gyűrűn két elem: nyújtott testű és hátsólefüggés összekapcsolása.  

 Függésgyakorlatok: mászás fel, le, bordásfalon, kötélen és rúdon – fejlettség szerint. 

 Egyensúlygyakorlatok: tornapad merevítő gerendáján járások, fordulatok, leguggolások, 

meghatározott kar- és lábtartások. 

TESTNEVELÉS 

TESTNEVELÉS ÉS SPORTJÁTÉKOK 

Követelmény: 

 Ismerje két sportág játékszabályait.  

 Tanúsítson sportszerű magatartást játék közben. 

 A választott sportjátékok (kosár-, kézi-, röplabda) szabályainak betartása 

 Lépésveszély megtartása 

 Adogatás és emberfogás játék közben 

 Pontszerzésre törekvés 

 A pontszerzésre törő játékos szabályos szerelése 
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 A játék közben feltörő indulatok fékezése 

 Labdaátadás mozgás közben 

Tananyag: 

 Testnevelési játékok (kidobó, seregfogyasztó, labdafogó) szabályai 

 Sportjátékok (kézilabda, kosárlabda, röplabda, labdarúgás) szabályai 

 Sor – és váltóversenyek labdával és labda nélkül 

 Akadályfutás 

 Labdával végzett testnevelési játékok: kosárlabdázás, labdarúgás.  

 Támadó és védekező játékelemek (emberfogás).  

 Helyezkedések üres helyre.  

 Gyors térfélváltás.  

 Röplabdázás: csökkentett játéktéren, alacsony hálómagasság mellett: alsó nyitás, egy- és kétkezes 

alkarérintés, kosárérintés, leütés, feladás, sáncolás mozgáselemek beépítése a sportjátékba.  

TESTNEVELÉS 

TERMÉSZETBEN ŰZHETŐ SPORTOK 

Követelmény: 

A helyi lehetőségek függvényében választhatóak a sportágak és sporteszközök. A témakör követelményeinek 

és tananyagának meghatározása, valamint az értékelési rendszer kidolgozása a helyi tanterv feladata.  

 Vegyen részt évszakonként 1-1 gyalogtúrán. 

 Életkorának adottságainak megfelelően tolerálja a túratávolság növelését, illetve a terepviszonyok 

változásait 

Tananyag: 

 Szabadtéri pontszerző játékok tanulása 

 Egyéni és csapatversenyek, váltóversenyek 

 Téli sportok 

 Gyalogtúrák 

TESTNEVELÉS 

GIMNASZTIKA 

Követelmény: 

 Váljék igényévé a rendszeres testmozgás. 

 Legyen képes a tanult alaki és gimnasztikai gyakorlatok pontos végrehajtására. 

 Élvezze a mozgás minden formáját (bent és a szabadban egyaránt) 

 Küzdje le fáradtságát 
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 Ismerje és értse meg a bemelegítés fontosságát. 

Tananyag: 

 Sorakozások, testfordulatok menet és lépéstartással 

 Egyéni bemelegítés 

 2 - 4 ütemű szabadgyakorlatok 

 2 - 4 ütemű nyújtó és lazító gyakorlatok ülésben, állásban, hason és hanyattfekvésben 

 Páros gyakorlatok (talicska, bakugrás, cipelések) 

 Akadálypálya át – és felugrásokkal 

11.8. TESTNEVELÉS (8. ÉVFOLYAM) 

Óraszám      évi   74  heti 2        

Cél: 

 Felkészülés a mind önállóbb sportolásra. 

 Követelmény 

 Tudjon felszabadultan játszani, sportolni. 

 Legyen képes a sportból eredő veszélyek elhárítására.  

 Alkalmazza a tanult játékszabályokat. 

 Tudjon indulatmentesen küzdeni és elviselni a kudarcokat. 

 Értse az alapvető rend- és gimnasztikai gyakorlatokban használt vezényszavakat, végezze a 

mozgásformákat utasítás szerint. 

 Ismerje a tanult sport és testnevelési játékok alapszabályait és tudja alkalmazni azokat. 

 Tudjon gyorsan, kitartóan, irányt változtatva futni. 

 Ismerje fel, fogadja el a mozgás egészségmegőrző hatását. 

 Sajátítson el  viselkedési mintákat a sportbalesetek megelőzésére. 

 Ismerje és alkalmazza különféle ugrások, dobások végrehajtásának alaptechnikáját. 

 Szeressen részt venni csapatjátékban és tudjon alkalmazkodni változatos feladathelyzetekhez. 

 Váljék igényévé a rendszeres testmozgás. 

 Legyen képes a tanult alaki és gimnasztikai gyakorlatok pontos végrehajtására. 

 Mutasson fel önmagához viszonyítva mérhető javulást ugró- és dobóteljesítményben, valamint 

állóképességben, kitartásban, ügyességben. 

 Tudja légzését szabályozni különböző mozgásos helyzetekben.  

 Legyen képes a zene és a mozgás elemi összehangolására. 

 Ismerje és tartsa be a mozgások kivitelezésnél a baleset - megelőzés szabályait.  

 Ismerje két sportág játékszabályait.  
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 Tanúsítson sportszerű magatartást játék közben. 

 Könnyített testnevelés során is mutasson objektíven mérhető mozgásfejlődést.  

Témakörök 

Témakör 

Rendgyakorlatok 

Atlétika 

Torna 

Testnevelési és sportjátékok  

Természetben űzhető sportok  

Gimnasztika 

Feladatok: 

 Az atlétikai alapmozgások technikai gyakorlása. 

 Mozgásműveltséget fejlesztő gyakorlatok. Zenés gimnasztikai gyakorlás. 

 A motorikus képességek gyakorlása a testnevelés témaköreinek megfelelően.  

 A kondicionális képességek gyakorlása. 

 A koordinációs képességek továbbfejlesztése. A mozgáskontroll gyakorlása. 

 Sportjátékok és testnevelési játékok gyakorlása, szabályok betartása, alkotása.  

 Az alapvető játékelemek rögzítése, támadási és védekezési megoldások bővítése a kosárlabda, 

röplabda, labdarúgás keretében. 

 Az egészséges életmód szokásainak alkalmazása. Rendszeres testedzés.  

 Sportolás természeti környezetben. 

 Részvétel helyi és iskolák közötti versenyeken, ügyességi vetélkedőkön. 

 A sportolás higiéniai teendőinek rendszeres elvégzése. 

Értékelés: 

A testnevelés tantárgy tanítási céljaival és a fogyatékos tanulók mozgásállapotával nem minden gyermek 

esetében egyeztető össze a számjegyekkel történő, minősítő értékelés. A tanulók hozzáállását, 

teljesítményének javulását, mozgásuk, erőnlétük alakulását egyéni diagnózis alapján értékeljük.  

Az értékelés kiemelt szempontjai: 

 tanult alakzatok, vezényszavak végrehajtása, a hibás mozdulatok önálló korrekciója 

 kötetlen 2 - 4 – 8 ütemű gyakorlatok végzése 

 a futómozgás alkalmazása, 5 - 8 perc kitartó futás 

 a távol- és magasugrás technikáinak alkalmazása 
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 a kislabda hajítás technikáinak helyes alkalmazása 

 egyszerű, ritmikus gimnasztikai gyakorlatok végzése irányítással 

 tormaelemek bemutatása segítséggel 

 együttműködés csapatjátékban 

 az időjárási tényezők elviselése rövid idejű sportolás közben 

 a higiénés szabályok és szokások betartása az uszodában 

TESTNEVELÉS 

RENDGYAKORLATOK 

Követelmény: 

 A rendgyakorlatokat végezze lépés – és ütemtartással 

 Mozdulatai legyenek pontosak, rugalmasak 

 Fáradtságát viselje türelemmel 

 Lássa be a tanult rendgyakorlatok szükségességét, és az utasításokat megfelelő önfegyelemmel hajtsa 

végre.  

Tananyag: 

 Sorakozások, testfordulatok, menetelés, megállás 

 Nyitódások, zárkózások járás és futás közben 

 Egyéni bemelegítés 

 Sorakozások, nyitódások, zárkózások: vonal- és oszlopalakzatban, az igazodás, takarás 

begyakorlásával.  

 Fejlődés kettes oszlopba járás és lassú futás közben, torlódásmentes átmenettel.  

 Menetelés alakzatformálással.  

 Sorbontások, alakzatváltások különböző formái.  

TESTNEVELÉS 

ATLÉTIKA 

Követelmény: 

 Törekedjen az ugró és futóteljesítmények fokozására 

 Alkalmazzon helyes légzéstechnikát futás közben 

 Fusson kitartóan, egyéni ütemben 5-8 percig 

 Mozgás közben kerülje a felesleges mozdulatokat 

 Tudjon 6-8 percig kitartóan futni. 

 Ismerje és alkalmazza az ugrásoknál az energikus elugrást, a légmunka fontosságát, a biztonságos 

talajérést.  
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 Mérhetően javuljon a hajítás és a lökés mozdulata, fejlődjön teljesítménye az előző évihez képest. 

Tananyag: 

 Futások: futóiskola feladatai nehezedő feltételek között.  

 Rövid- és középtávú futások egyénileg és csoportosan, időméréssel.  

 Térdelőrajt vezényszóra, kifutással. 

 Ugrások: ugróiskola feladatai, helyből, sorozatban.  

 Távolugrás teljes rohammal, elugró - deszkáról, guggoló technikával.  

 Magasugrás: lépő technikával, a magasság fokozatos emelésével – differenciáltan.  

 Dobások: helyből, nekifutásból, távolba és célba, egy- és két kézzel.  

 Kislabda-dobás teljes rohammal, keresztlépéssel, teljesítményemeléssel.  

 Súlylökés 2 kg-os tömött labdával, oldalfelállásból. 

 2-4-8 ütemű gyakorlatok végzése járás és lassú futás közben 

 Futás 5-8 percig kitartóan 

 800-1000 méter futás, egyéni ütemben 

 Gyors futás 60 méteren 

 Átugrás, felugrás 3-4 részes tornaszekrényre 

TESTNEVELÉS 

TORNA 

Követelmény: 

 Végezzen néhány elemből álló összefüggő talajgyakorlatot elfogadható testtartással. 

 Tudja végrehajtani a guruló átfordulást hátra guggoló támaszból indulva és guggoló támaszba 

érkezve. 

 Végezzen az utasításnak megfelelően pontosan 2-4-8 ütemű függésgyakorlatokat bordásfalon 

 Kézállás – segítővel bordásfal mellett 

 Zsugor tarkóállás és tarkóállás – segítővel 

 Saját testtömeg egyensúlyban tartása kötélen, rúdon. 

 Tudjon 3-6 elemből álló összefüggő talajgyakorlatot (tanári segítséggel) folyamatosan bemutatni.  

 Labilis egyensúlyi helyzetben is növekvő biztonsággal uralja testhelyzetét.  

Tananyag: 

 Járás vízszintes padon hátrafelé, közben tornaelemek végzése 

 Kötél és rúdmászás 

 3 - 6 elemből álló összefüggő talajgyakorlat 

 Padon és keskeny gerendán végezhető tornaelemek /mérlegállás, rugózás / 

 Függeszkedés gyűrűn lábemeléssel, lendítéssel 
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 Bordásfal – gyakorlatok 2-4-8 ütemben 

 Zsugor tarkóállás, tarkóállás 

 Guruló átfordulás előre, hátra, oldal irányban 

 Talajtorna: fejenállás térdelésből, guggolásból, terpeszállásból indítva, gurulás előre, érkezés 

guggolásba.  

 Kézenállás, ereszkedés guruló átfordulásba.  

 Cigánykerék, domináns oldalra.  

 Szekrényugrás, átguggolás, átterpesztés, 5. rekeszállásban, dobbantó használatával – differenciáltan.  

 Ismert elemek összekapcsolása gyűrűn: zsugor, hátsó, nyújtott testű, lebegő lefüggés. 

 Függésgyakorlatok: bordásfalon, „vándormászás” karral, rúdon és kötélen, mászás 2-3-szor egymás 

után – fejlettség, adottság szerint. 

TESTNEVELÉS 

TESTNEVELÉS ÉS SPORTJÁTÉKOK 

Követelmény: 

 Tudjon egyéni és csapatérdekekért kitartóan, céltudatosan, korrekten küzdeni. 

 Csapatjáték közben ismerje fel saját hibáit, legyen képes korrigálni azokat. 

 Tudja tolerálni társai botlásait. 

 Alkalmazzon játék közben a tanult taktikai megoldásokat. 

 Legyen gyakorlott két sportjátékban, ismerje és tudja betartani a szabályokat.  

 Tanúsítson megfelelő önfegyelmet, önuralmat, sportszerű magatartást játék közben.  

Tananyag: 

 Testnevelési játékok (kidobó, seregfogyasztó, labdafogó) szabályai 

 Sportjátékok (kézilabda, kosárlabda, röplabda, labdarúgás) szabályai 

 Sor – és váltóversenyek labdával és labda nélkül 

 Akadályfutás 

 Labdával végzett testnevelési játékok: kosárlabdázás, labdarúgás.  

 Támadó és védekező játékelemek (emberfogás).  

 Helyezkedések üres helyre.  

 Gyors térfélváltás.  

 Sportjátékok: röplabdázás, labdarúgás, kosárlabdázás.  

 Röplabdázás: csökkentett játéktéren, alacsony hálómagasság mellett: alsó nyitás, egy- és kétkezes 

alkarérintés, kosárérintés, leütés, feladás, sáncolás mozgáselemek beépítése a sportjátékba.  

 A játékok technikai, taktikai alapjainak begyakorlása, a szabályok fokozatos szigorításával 

(gyorsindítások, cselezések, pontszerzésre törekvés).  
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 Küzdőjátékok: húzások-tolások párokban és csoportban.  

TESTNEVELÉS 

TERMÉSZETBEN ŰZHETŐ SPORTOK 

Követelmény: 

 Vegyen részt évszakonként 1-1 gyalogtúrán. 

 Életkorának adottságainak megfelelően tolerálja a túratávolság növelését, illetve a terepviszonyok 

változásait 

 Ismerje és tartsa be a gyalogtúrák, az erdei kirándulások és a fürdés legfontosabb szabályait 

valamint két szabadon választott sportjáték alapszabályait.  

 Vegyen részt szívesen téli sportban 

 Tudjon alkalmazkodni az időjáráshoz szabadtéri sporttevékenység közben is.  

Tananyag: 

 Szabadtéri pontszerző játékok tanulása 

 Egyéni és csapatversenyek, váltóversenyek 

 Téli sportok 

 Gyalogtúrák 

 Szabadon választott sportjátékok gyakorlása 

 Kirándulások, gyalogtúrák minden évszakban 

 Tennivalók sport, túra vagy fürdés közben előforduló baleset esetén 

 Téli sportok gyakorlása (szánkózás, síelés, korcsolyázás) 

TESTNEVELÉS 

GIMNASZTIKA 

Követelmény: 

 A gimnasztikai vezényszavak és utasítások betartása 

 Kitartó mozgás 10-15 perces gimnasztikai gyakorlatok végzése közben 

 Mozdulatai legyenek pontosak, rugalmasak 

 Fáradtságát viselje türelemmel. 

 Legyen képes bemelegítésre alkalmas 8-10 gimnasztikai gyakorlat önálló elvégzésére 

 Ismerje a legfontosabb testtartást javító gyakorlatokat, alkalmazza tanórán kívül is.  

Tartalom: 

 Sorakozások, testfordulatok, menetelés, megállás 

 Nyitódások, zárkózások járás és futás közben 

 Egyéni bemelegítés 
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 2-4-8 ütemű gyakorlatok 

 Erősítő, nyújtó és lazító egyéni és páros gyakorlatok 

 Szabadgyakorlatok és szabadgyakorlati alapformájú társas-, kéziszer- és egyszerű szergyakorlatok. 

emelt szériaszámmal.  

 Önálló bemelegítés 8-10 gimnasztikai gyakorlattal. egyénileg, bemutatással, párban – tükörképjáték. 

 Zenés gimnasztika. 
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12. OSZTÁLYFŐNÖKI 

Osztályfőnöki (5-8. évfolyam) 

A tantárgy kiemelt habilitációs, rehabilitációs feladatai: 

 A reális énkép, önismeret kialakítása. 

 A távlati lehetőségek felismertetése, az önfejlesztő magatartás elfogadtatása. 

 Szociális kapcsolatok, érzületek fejlesztése. 

 Szokások, normák megértése, azok belsővé válásának megerősítése szociális helyzetekben. 

 A családi, a társ-, a baráti kapcsolat értékeinek befogadása, elfogadása, erősítése. 

 Az emberi élet, mint érték megbecsülése, a testi-lelki egészség megóvása, szokásrendjének 

kialakítása. 

 A kulturált vitakészség, konfliktuskezelés technikáinak megismertetése, terápiák alkalmazása.  

 Szituációs gyakorlatok, tréningek az udvarias magatartás művelésére, a kötelesség, a felelősség 

elfogadására.  

 A kapcsolatrendszer erősítése – magyarság-, nemzet-, csoporttudat. 

Óraszámok 

Évfolyamok 

 
5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám 1 1 1 1 

Éves óraszám 37 37 37 37 

Témakörök 

Témakör Évfolyamok 

5. 6. 7. 8. 

Társas kapcsolatok, 

illemszabályok 

x x   

Társas kapcsolatok konfliktus 

kezelések 

  x x 

Önismeret testi - lelki egészség x x x x 

Az emberi természet   x x 

Pályakép, pályatükör    x 
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A tantárgy tanításának céljai: 

 Sérülésspecifikus eljárások alkalmazásával fejleszteni a tanulók társas kapcsolatait, a helyes 

magatartási és viselkedési szokások elsajátítását, a szabálytudat erősítését.  

 Az egyéni szükségletek menetén építkezve az énkép, az önértékelés alakítása, az érzelmi egyensúly, 

a jó iránti fogékonyság megteremtése.  

 A konkrét tapasztalatok és élmények feldolgozásával, értelmezésével fejleszteni a szociabilitást, a 

testi - lelki harmóniát. 

Feladatok 

 Erősítse a terápiás eljárások alkalmazásával az önismeretet az önelfogadást és az önfejlesztést. 

 Biztosítsa a szociális érzékenység légkörét, a konfliktus kezelésének konkrét  megoldását 

helyzetgyakorlatokon, megélt, átélt élményeken keresztül. 

 Tudatosítsa az értékek védelmével kapcsolatos felelősséget, keresse a közvetlen környezet humán 

értékeit.  

 Gyűjtsön tapasztalatokat a serdülőkor testi - lelki változásairól – vitassa meg a saját élményeket, 

véleményeket. 

 Alakítson ki riportok, filmek cikkek, tanulmányok értelmezésével, megvitatásával - saját élmény eseti 

bekapcsolásával - pontos képzetet és viszonyulást az élvezeti szerek veszélyeiről, a deviáns 

magatartás következményeiről. 

 Készítse fel a tanulókat a pályaválasztásra, a reális életcélok megfogalmazására.  

 Gyűjtsön tapasztalatokat a munka világáról, a szakmákról. 

 Feladat tovább a vonzódások, lehetőségek mérlegelése - szakmatanulási lehetőségek a képességnek 

megfelelően - a képességfejlesztés útjainak, módjainak számbavétele az életcélok elérése érdekében. 

Fejlesztendő készségek, képességek, attitűdök: 

 Önismeret, a reális önértékelés, akaraterő. 

 Eredményes alkalmazkodás képessége a társas kapcsolatokban. 

 A szokások, a normák bensővé válása szociális helyzetekben. 

 A társas kapcsolatra való alkalmasság, a szociális érzület. 

 A család, a barát, a társ értékeinek felismerése, képesség az el- és a  befogadásra., az őszinteség, a 

becsületesség. 

 Az emberi élet megbecsülésének képessége, a test, a lélek egészsége, megóvása. 

 A felelősség, a kötelesség, az udvariasság, készség a másság elfogadására. 

 A környezet értékeinek megbecsülése. A kulturált vita és konfliktuskezelés készségei. 

Tartalom 

 Osztályfőnöki 5. 
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 Osztályfőnöki 6. 

 Osztályfőnöki 7. 

 Osztályfőnöki 8. 

Értékelés: 

Az osztályfőnöki óra a sajátos jellege, funkciója nem teszi lehetővé a hagyományos módon történő 

ellenőrzést, értékelést, osztályozást. 

12.1. OSZTÁLYFŐNÖKI (5. ÉVFOLYAM) 

Óraszám      évi   37 heti 1    

Tartalom: 

Tevékenységek: 

 Helyzetgyakorlatok, szituációs játékok, az illemszabályok alkalmazása.  

 Történetek, játékok a helyes, a helytelen viselkedés bemutatására.  

 Születés- és névnap naptár készítése az osztálynak.  

 Ajándékcsomagolás technikái, az átadás helyzetgyakorlatai. 

 Adatok önmagáról, a családról - szóban, írásban - pozitív jellemvonások szóban. 

 Önarckép - tükörbe nézve.  

 Családrajz - ahogyan látom őket, ahogyan viszonyulok a családtagjaimhoz.  

 Szépirodalmi szemelvény bemutatása, megbeszélés.  

 Önellátó, testápoló technikák. 

OSZTÁLYFŐNÖKI 

TÁRSAS KAPCSOLATOK, ILLEMSZABÁLYOK 

Tananyag: 

 A kommunikáció elfogadott formái - felnőtt - gyermek; gyermek - gyermek között.  

 Kommunikációs formák ismert és idegen közegben - köszönés, bemutatkozás, megszólítás, 

tegeződés - magázódás; szándéknyilvánítás.  

 Illemszabályok helyzetekre - vásárlás, utazás, könyvtár, kulturális intézmény, vendégségben, 

ünnepnapokon (születésnap, névnap, esküvő). 
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OSZTÁLYFŐNÖKI 

ÖNISMERET, TESTI - LELKI EGÉSZSÉG 

Tananyag: 

 Önmaga bemutatása - drámajáték, mimetikus játék - " ez vagyok - ez voltam " fotók a múltról, a 

családról, a gyermekkorról.  

 Élmények, történések, családi események.  

 Adatok önmagára, családjára.  

 Pozitív tulajdonság, képesség.  

 Az önellátás - ruházat, felszerelés, saját környezet rendje, tisztasága.  

 A testi fejlettségnek, adottságnak megfelelő táplálkozás - mértéktelenség - mohóság - önkorlátozás.  

 Tisztálkodási szokások - napi ritmusa. 

 Mit gondolnak rólam mások? 

 Milyennek látok másokat? 

 Milyen lennék szívesen? 

 A példaképem 

 A barátság 

12.2. OSZTÁLYFŐNÖKI (6. ÉVFOLYAM) 

Óraszám      évi   37 heti 1   

Tartalom: 

Tevékenységek: 

 Szituációs játékok, helyzetgyakorlatok - bemutatkozás, társalgás idegennel, telefonálás, tudakozódás 

telefonon - üzenetmondás üzenetrögzítőre.  

 Drámajátékok - konfliktus, vita a családban - feloldás - visszafogott önérvényesítés - film 

megtekintése - megbeszélés, viszonyulás a témához. 

 Önarckép készítése.  

 Játékos átváltozás - mások átváltoztatása, barát vagy családtag bemutatása, leírása.  

 Öltözködési kultúra bemutatása játékosan a valóságban, képeken. 

 Az egészséges fejlődéshez heti étrend, mozgás, pihenés, szórakozás heti program összeállítása. 

Bizalmas közlendők a testünk működéséről - fiúk és lányok külön - külön. 

OSZTÁLYFŐNÖKI 

TÁRSAS KAPCSOLATOK, ILLEMSZABÁLYOK 

Tananyag: 
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 Az önérvényesítés helyzetei az osztályban, a családban - vélemény, vita, ellentmondás, generációs 

feszültségek - szülő - gyerek; nagyszülő - szülő; nagyszülő - gyerek.  

 Kommunikációs formák idegennel - óvatosság, távolságtartás, kellő tisztelet.  

 Bemutatkozás - kézfogás - teljes név elmondása.  

 Beszélgetés telefonon keresztül. 

OSZTÁLYFŐNÖKI 

ÖNISMERET, TESTI - LELKI EGÉSZSÉG 

Tananyag: 

 Önarckép szóban, írásban, rajzban.  

 Önfejlődés felfedezése, tudatosítása.  

 Pozitív, negatív jegyek.  

 Játékos átváltoztatás - saját és mások megváltoztatása.  

 Visszafogott önérvényesítés.  

 A serdülő megváltozott testi adottságai - lelki konfliktusok.  

 A testápolás, tisztántartás folyamatai.  

 A rendszeres és bőséges táplálkozás a táplálék összetevői, minősége.  

 A rendszeres mozgás.  

 A megjelenés, a küllem, az ápoltság, igényesség jelei. 

 Milyennek látok másokat? 

 Milyen lennék szívesen? 

 A példaképem 

 A barátság 
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12.3. OSZTÁLYFŐNÖKI (7. ÉVFOLYAM) 

Óraszám      évi   37  heti 1     

Tartalom: 

Tevékenységek: 

 Kommunikációs helyzetgyakorlatok, dramatikus játék, mimetikus játék, tréningek, terápiák 

kapcsolatteremtésre, párkapcsolat építésre, helyzetgyakorlatok a rivalizálás feloldására. 

 A konfliktusos helyzet feloldása szóban, levélváltás - levélírás - telefonálás.  

 Élménybeszámoló, döntéshelyzetek bemutatása dramatikus játékkal, vita, állásfoglalás.  

 Saját viselkedés elemzése - változó nézőpontból.  

 Film megtekintése - vita, megbeszélés, tanulságok.  

 Divatbemutató szervezése. 

 Érvelés, vitatkozás, példák gyűjtése az emberi természet jellemzőire - merítés a környezetből. 

OSZTÁLYFŐNÖKI 

TÁRSAS KAPCSOLATOK, KONFLIKTUSKEZELÉS 

Tananyag: 

 A kamaszkori konfliktusok leggyakoribb helyzeteinek feldolgozása: konfliktus az osztályban - 

rivalizálás egészséges és egészségtelen formái - öltözködés, zene, sport, szórakozás, barátkozás - 

párkapcsolat - fiú - leány kapcsolat.  

 Peremhelyzet, magányosság, szorongás, agresszivitás a helyzetből adódóan.  

 Feloldási módok.  

 Önfegyelem - tűrőképesség. 

OSZTÁLYFŐNÖKI 

ÖNISMERET, TESTI - LELKI EGÉSZSÉG 

Tananyag: 

 Felelősség önmagunkért, a családért.  

 Felelős és felelőtlen döntések önmagukra - a családra nézve. (Például csavargás, szülők elhagyása, 

érték, pénz eltulajdonítása, elköltése, pazarlás, az egészség károsítása szerekkel, itallal, dohányzással, 

korai párkapcsolat, szexualitás és követelményei.    ) 

 Az öltözködési kultúra - a divat végletei - személyiség és divat.  

 A célszerű, egészséges ruhadarab - a felsőruházat gondozása, a lábbeli megválasztása. 

 Ismerem – e magamat? 

 Mi érdekel? 

 Mi nem érdekel? 
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 Életvezetésünk, a tanulás és a munka kapcsolata 

OSZTÁLYFŐNÖKI 

AZ EMBERI TERMÉSZET 

Tananyag: 

 A kíváncsiság.  

 Önszeretet, önzés.  

 Siker és boldogság.  

 Öröm és örömszerzés.  

 Indulatok, érzelmek.  

 Előítélet és nyitottság, megértés.  

 Gyávaság és bátorság. 

 Erőszak és jogos önvédelem 

12.4. OSZTÁLYFŐNÖKI (8. ÉVFOLYAM) 

Óraszám      évi   37 heti 1     

Tartalom: 

Tevékenységek: 

 Helyzetgyakorlat, dramatikus játék családi konfliktus bemutatásáról és feloldási technikákról.  

 Szituációs játék egy - egy csoporthelyzetről - elemzés, vita, állásfoglalás.  

 Film megtekintése - deviáns csoport, deviáns magatartás - megbeszélés, viszonyulás, értékítélet. 

 Irodalmi részletek bemutatása a lelki élet problémáiról - megbeszélés.   

 Film megtekintése - a kamaszok érzékenysége.   

 Sportolási lehetőségek felkutatása.  

 Étrend, napirend összeállítása. 

 Munkahely-látogatás, szakiskolák felkeresése.  

 Önismereti tréning, szituációs gyakorlat. 

 Az emberi természetről való tudás alkalmazása az önismeretben, az emberismeretben, a társas 

kapcsolatokban. 

 Az erkölccsel, az emberi természettel kapcsolatos film megtekintése, megbeszélés, elemzés, vita, 

érvelés. 

OSZTÁLYFŐNÖKI 

TÁRSAS KAPCSOLATOK, KONFLIKTUSKEZELÉS 

Tananyag: 
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 A kamaszkori konfliktusok leggyakoribb helyzeteinek feldolgozása: konfliktus a családban - 

szülőkkel, nagyszülőkkel, testvérekkel.  

 Kortárscsoportok - konfliktusok a csoporton belül - csoporthelyzet, alkalmazkodás, tűrőképesség, 

peremhelyzet.  

 Deviáns csoportok veszélye az egyéni életútra. 

OSZTÁLYFŐNÖKI 

ÖNISMERET, TESTI - LELKI EGÉSZSÉG 

Tananyag: 

 Önmaga változásának, alakulásának leírása.  

 Elképzelések, vágyak, tervek a felnőtt szerepekről - a felnőttkori önmaga megvalósításáról.  

 Nyitottság - zárkózottság.  

 Lelki bántalmak, sérelmek veszélyei - kamaszkori öngyilkosság.  

 A rendszertelen táplálkozás következményei.  

 A mozgás a sportolás fontossága - élvezeti szerek elutasítása. 

OSZTÁLYFŐNÖKI 

AZ EMBERI TERMÉSZET 

Tananyag: 

 A normák.  

 Az illendőség, igazságosság.  

 Jó és rossz.  

 Választás és döntés.  

 A hiba és a bűn.  

 A lelkiismeret, az erkölcs.  

 A helyes életvezetés.  

 Őszinteség és hazugság.  

 Rokonszenv, ellenszenv. 

OSZTÁLYFŐNÖKI 

PÁLYAKÉP, PÁLYATÜKÖR 

Tananyag: 

 Felkészülés a pályaválasztásra - mit takarnak a fogalmak: pálya, szakma, foglalkozás, beosztás 

szakképzettség, munkakör.  

 Érdeklődési területek, vonzódások.  

 Reális pályakép - a képességek, adottságok szerint - mérlegelés.  
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Tantervi koncepció 
 

Ez a tanterv az általános iskola 1-8. évfolyamaira készült. A Cecei Általános Iskola, az alapító 

okiratnak megfelelően az értelmi akadályozottak mellett halmozottan sérült tanulók nevelését-

oktatását is ellátja. Ezért az iskola tantervi céljaiban és az elvárt teljesítményekben figyelembe 

veszi a társuló fogyatékosságok jellemzőit is. 

 

A tanterv készítői több évtizedes szakmai munka során szerzett tapasztalataikat kamatoztatták, 

szakterületük kiváló ismerői, olyan szakmai műhely tagjai, amely egyesíti a hosszú időn át 

megszerzett gyakorlatot, a legújabb kutatások eredményeit, a fiatalok újítani vágyását és az 

igényt a minél eredményesebb, hatékonyabb pedagógiai módszerek alkalmazására. A tanterv 

összeállítása során az értelmileg akadályozott tanulók általános iskoláiban hagyományosan 

megfogalmazott értékek mellett beépítettük a tantestület olyan tapasztalatait is, amelyek új 

lehetőséget teremtenek ezen iskolatípus képzési struktúrájában. 

 

 

E sajátos nevelési igényű tanulók iskolai tantervének legfontosabb 

alapvetése: 
 

 

Az életkori csoportok megtartása mellett a tanulók egyéni haladási üteméhez igazodó, 

önmagához mért fejlődést értékelő, sikerélményt biztosító, a reális életlehetőségeket 

folyamatosan szem előtt tartó oktatás és nevelés megvalósítása. 

 

 

Célok: 
 

Az iskolai képzés teljes időtartama alatt arra kell törekedni, hogy az értelmileg akadályozott 

tanuló személyisége a képzés végére minél harmonikusabban és teljesebben kibontakozzon, 

képes legyen a társadalom által elfogadott normák szerint, saját igényeit megvalósítva 

kiegyensúlyozott, boldog életet élni. 

 

A tanköteles korú értelmileg akadályozott tanulók képzésének során a legfontosabb figyelembe 

veendő szempontok: 

- az értelmi, a testi és érzelmi fejlődés megváltozása, 

- sajátos tanulási képességek, 

- egyéni szükségletek, 

- a felnőttkori élet behatárolt lehetőségei. 

 

Az iskolai képzés során elérni kívánt célok az egyéni bánásmód elvét 

alkalmazva: 
 

 biztosítani a személyiség harmonikus fejlődését, 

 megvalósítani hiányosan működő képességek korrekcióját, 

 csökkenteni egyénre szabott terápiás eszközök, eljárások alkalmazásával a 

hátrányokat. 
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Az általános iskolai képzés feladatai: 

 
 az épen maradt részképességek feltárása és fejlesztése, 

 a tanulói aktivitás serkentése, folyamatos motiváció, 

 a gyakorlatorientált képzés megvalósítása, 

 a szocializációs képességek kiemelt fejlesztése, 

 az életvezetési technikák elsajátítása, gyakorlása, 

 az személyiség gazdagítása önelfogadással, mások elfogadásával, toleráns 

magatartással, 

 az eredményes társadalmi integráció feltételeinek megteremtése. 

 

 

 

A képzés során el kell sajátíttatni minden olyan tevékenységet, amellyel tanulóink az iskolai 

oktatás után találkozhatnak (a készségfejlesztő speciális szakiskola gyakorlati évfolyamain, 

napközi otthonokban, családban, lakóotthonokban, védő- vagy integrált munkahelyeken stb.) 

 

Mindehhez olyan iskolai légkört kell teremteni, amelyben mind a tanuló, mind a felnőtt jól érzi 

magát, ahol az emberi és társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol minden 

tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát, a másságot is elfogadva. 

 

 

Az iskolába kerülés előzményei, feltételei: 
 

Az értelmileg akadályozott tanulók a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság javaslata alapján kerülnek felvételre az általános iskolába, ebben az értelemben az 

iskola bemenet-szabályozott. 

 

Az értelmileg akadályozott gyermek iskolai teljesítményét az időben elkezdett, szakszerű korai 

fejlesztés, óvodai nevelés és iskolai életmódra történő felkészítés jól megalapozza. 

 

 

A gyermek iskolába történő felvételének időpontjára el kell érni, hogy: 
 

● beszéddel, vagy non verbális jelekkel kapcsolatot lehessen vele teremteni, 

● a kommunikációs készség jelei minimálisan felfedezhetők legyenek nála, 

● szociabilitása, alkalmazkodása alapján csoportos foglalkoztatásban képes legyen részt 

venni, csoporttársa közelségét elviselje, ne legyen ön- és közveszélyes magatartása, 

● játéktevékenységbe bevonható legyen, 

● önkiszolgálásban legyen együttműködő, 

● csoporttársai ne jelentsenek rá veszélyt társuló betegsége miatt (pl.: retinaleválás veszélye, 

súlyos, gyógyszeresen nem jól beállított epilepszia stb.) 

● a szervi eredetű okból megmaradó esetleges inkontinencia esetén a teendőkben 

együttműködő legyen. 
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Elvárt teljesítmények: 
 

Jelen tanterv a Nemzeti Alaptanterv szellemének megfelelően épül fel. A Nemzeti 

Alaptantervben megfogalmazott műveltségi anyagot nem lehet átvenni, de az iskolai oktatás-

nevelés kötődik minden olyan emberi értékhez, amelyet a Nemzeti Alaptanterv is kijelöl. A 

tanterv utalást tesz a NAT műveltségi területeire, de minden műveltségi terület a játék és 

szociális beilleszkedés alapvető céljait szolgálja. 

A tanulócsoportok alakításánál mindig figyelembe kell venni a korosztályi csoportok 

megtartását. A következő évfolyamra lépés legfontosabb alapelve, hogy a közösségbe a tanuló 

beilleszkedjen, elfogadja az iskolai munka szabályait, rendszerét. A tantárgyi rendszerben az 

elvárt teljesítmények nem tökéletes teljesítése esetén is marad a tanuló megszokott társaival, 

hiszen személyiségfejlődése szempontjából a hasonló korúak társasága döntő jelentőségű. 

Minden lemaradást egyéni és kiscsoportos fejlesztés keretében kell csökkenteni. 

 

Általánosan elvárt teljesítmények a képzési idő végére: 
 

 legyen a tanuló közreműködő önmaga ellátásában, lehetőség szerinti minél nagyobb 

önállósággal, 

 ismerje környezetét, tudjon abban képességeihez képest tájékozódni, 

 legyen képes szociális kapcsolatokat kialakítani és fenntartani, 

 ismerje és fogadja el az alapvető emberi értékeket, 

 tapasztalja meg saját személyét, kapcsolódjon be társas foglalkozásokba, 

 integrált körülmények között képes legyen adekvát viselkedésre, 

 legyen igénye környezete és saját személye esztétikusabbá tételére, 

 lehetőségeihez mérten próbálja kompenzálni a társfogyatékosságok és/vagy 

párhuzamos sérülések okozta hátrányait, 

 a személyiségében rejlő pozitív értékeket tudja megjeleníteni a társadalom felé, 

 a különböző mértékben elsajátított kultúrtechnikai ismereteket tudja alkalmazni 

praktikus helyzetekben a szükséges mennyiségű segítség mellett, 

 legyen képes az egyéni sajátosságok figyelembe vételével felnőtt irányítása mellett 

egyszerű munkafolyamatok elsajátítására, gyakorlatban alkalmazására. 

 

A tantárgyi rendszer és a fejlesztési területek kapcsolata: 
 

 

A tananyag kiválasztásának és elrendezésének szempontjai: 

 

A foglalkozások célja lépésről lépésre a károsodásokból eredő lemaradások csökkentése a 

meglévő képességekre építve tanórai keretek között, figyelembe véve a harmonikus 

személyiségfejlődés igényeit. 

Nagy hangsúlyt kell helyezni a folyamatos ismétlésre, gyakorlásra. Nagy szerepe van a 

tevékenységek életközegben való alkalmazásának, a cselekvésbe ágyazott ismeretszerzésnek. 

A tantárgyak tananyagánál a fő hangsúly nem a műveltségátadáson van, hanem a képességek, 

készségek kialakításán, amelyek elősegítik az alapvető célok megvalósítását. 

A pedagógiai munka során nagy hangsúlyt kell helyezni a gyógypedagógiai nevelésben, 

fejlesztésben kiemelkedő jelentőségű érzelmi motivációnak, játékosságnak. A nevelési és 

oktatási módszereket mindig a tanulók életkorának és személyiségjegyeinek megfelelően kell 

megválasztani. 
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A tanterv a kultúrtechnikai tantárgyak tanítása során, a magasabb évfolyamokon sem javasol 

képesség szerinti differenciált csoportokat. A differenciálást a tananyagban, módszerekben a 

tanítási órán kell megvalósítani, mert sok éves gyakorlati pedagógiai tapasztalat azt mutatja, 

hogy minden tanuló képes valamilyen szinten fiatal felnőtt koráig, a szakiskola befejezéséig 

ezen a téren továbbfejlődésre. A kamaszkor és annak befejeződése után is szeretik a tanulók ezt 

a tevékenységet, ebben is szeretnének hasonlítani az őket körülvevő társadalom más tagjaihoz. 

 

 

Tanulásszervezési elvek: 
 

Az egyénre szabott nevelés és oktatás mellett is mutatkoznak - az adott csoporton belül - 

leszakadó, lemaradó tanulók. A lemaradás oka a súlyos akadályozottságban, hosszantartó 

betegségben, a képesség, tudás elsajátításához rendelkezésre álló időkeret szűkösségében 

keresendő. Tanórai keretben a figyelemfelkeltés, a cselekedtetés, az ismeretek közvetítése és 

megerősítése differenciált formában, képesség szerinti kiscsoportok kialakításával, esetenként 

egyéni bánásmóddal történik. Ebben a munkában a legfontosabb segítők a pedagógiai 

asszisztensek és a gyermekfelügyelők. 

A tanulás szervezésénél döntő az állandó ösztönzés megvalósítása, a cselekedtetés, a különböző 

tantárgyaknál megjelenő azonos tananyag különböző szempontú megközelítése. 

 

 

A tanulási képességek terén mutatkozó nagyfokú eltérések miatt fontos a differenciált 

foglalkoztatás, egyéni és kiscsoportos fejlesztés. 

 

Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs tanórai foglalkozások 

szervezésének szempontjai: 

 

A foglalkozások célja csökkenteni a károsodásból eredő nagyfokú lemaradásokat, a meglévő 

képességelőnyökre építve az eredményes személyiségfejlesztés megvalósítása tanórai keretek 

között egyéni és kiscsoportos formában. 

A fejlesztés célja nem a tanórai tananyag átismétlése, hanem a képességek, készségek terápiás 

fejlesztése. 

- érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, koncentráció, grafomotoros koordináció, 

tájékozódás; 

- bazális stimuláció, logopédia, szociális és kommunikációs tevékenység segítése, 

- művészeti foglalkozások, zene, rajz, stb.; 

- mozgásállapot javítása, sporttevékenység; 

 

 

Egyéni és kiscsoportos foglalkoztatás: 

 

Fő hangsúly az épen maradt részképességek fejlesztésén és tehetséggondozáson van. 

 

Nem kötelező, választható tanórai foglalkoztatás: 

 

Ez az időkeret elsősorban érdeklődési körök alapján szerveződik. Legfontosabb feladata a 

szabadidő hasznos eltöltésére nevelés, művészetekkel, az egészséges életmóddal és 

környezettudatos magatartással összefüggő tevékenységek. 

 

 



 6 6 

 

Iskolai egészségfejlesztési feladatok végrehajtása: 
 

Az iskolai egészségfejlesztés feladatai közül a mindennapos testedzésre a kötelező óraszámban 

megtalálható heti 3 mozgásnevelés, illetve 

testnevelés tanóra, a napközis foglalkoztatás, a sportkörök működése, és a szinte minden tanuló 

számára szükséges gyógytestnevelés ad lehetőséget. 

Az egészséges életmódra és táplálkozásra nevelés, a helyes szokások kialakítása, a betegségek 

megelőzése, a gyógykezelések, az egészséget károsító hatások, káros szenvedélyek kivédése, 

baleset-megelőzés témakörei minden tantárgy tanítása során meg kell, hogy jelenjenek. Minden 

pedagógiai helyzetet fel kell használni ezen ismeretek átadására. 

Az egészséges táplálkozásra nevelés szempontjait figyelembe véve szükséges az iskolai étkezés 

kínálatát irányítani. A lehetőségek keretein belül a szervezett intézményi étkezés figyeljen oda 

a kívánatos kalória- és vitamintartalmú étrend összeállítására. Fontos odafigyelni a különböző 

betegségekből eredő esetleges diétaigény kielégítésére is. 

 

Önálló témakörként megjelenik a Környezet és egészségvédelem, Önkiszolgálás, Életvitel és 

gondozási ismeretek, Beszédfejlesztés, Játékra nevelés, Társadalmi ismeretek és gyakorlatok, 

Mozgásfejlesztés és Testnevelés tantárgyakban. 

 

 

Környezetvédelemmel és fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatok 

megvalósítása: 
 

A környezetvédelem tekintetében hosszú távú cél a tanulók környezettudatos magatartásának 

kialakítása. Ennek érdekében a tanulókban ki kell alakítani: 
 

 környezetkímélő, takarékos magatartást,  

 a természeti és épített környezet szeretetét és megóvásának igényét. 

 

Önálló tananyagként megjelenik a Beszédfejlesztés, Játékra nevelés, Társadalmi ismeretek és 

gyakorlatok, Környezet- és egészségvédelem, Önkiszolgálás, Életvitel és gondozási ismeretek 

tantárgyak tananyagánál. 

 

A fogyasztóvédelem tekintetében minden nevelési helyzetben fontos az egészségfejlesztési és 

környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele. 

Az ismeretek elsősorban a tantárgyak gyakorlati részeinél jelennek meg (tankonyha, vásárlás, 

üzletek, stb.). 

 

 

Értékelés: 
 

Az értelmileg akadályozott gyermek iskolai értékelése során a tanuló tudását, attitűdjét, 

magatartását figyeljük meg, az egyénre szabott elvárt teljesítményekhez viszonyítunk és 

önmagukhoz mért fejlődésük alapján teszünk megállapításokat. 

Az értékelés fontos funkciója ebben az iskolatípusban a készségek és képességek folyamatos 

és diagnosztikus felmérése, ennek alapján a tanuló jellemzőihez igazodó legmegfelelőbb 

fejlesztési eljárás és terápia kiválasztása. Ezért az értékelés nem lehet pusztán minősítés, hanem 

a kitűzött célokhoz, feladatokhoz a kiválasztott eszközöknek és terápiáknak a tanulói 

teljesítményre gyakorolt hatásának vizsgálata történik. 
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Az értelmileg akadályozott gyermeknél jelentkező sajátos nevelési igény miatt fontos, hogy az 

értékelés ösztönző hatású legyen, segítse a pozitív személyiségjegyek továbbfejlődését. 

 

 

Mit értékeljünk? 

 

 szociális képességek, magatartási és viselkedési szokások alakulását; 

 tanuláshoz és munkához való hozzáállást; 

 cselekvőképességet és pszichomotoros fejlődést; 

 tanult ismeretek alkalmazásának képességét; 

 tantárgyi követelmények teljesítését az egyéni fejlesztési tervekkel összhangban; 

 a tanuló iskolai követelményeken túli tudását, más területeken megmutatkozó 

képességeit; 

 a tanuló foglalkozásokon nyújtott érdeklődését, aktivitását, kooperációját. 

 

 

Hogyan értékeljünk? 

 

Alkalmazott értékelési formák: 

 

 Szóbeli értékelés: lehetőség szerint a pozitív teljesítményt kell értékelni, fontos a gyakori, 

ösztönző hatású megerősítés. (Helyeslés, dicséret.) 

 Különböző szimbólumok, tárgyjutalmak: például pontozás, csillag, dicsérő kártyák, stb. 

 Szöveges értékelés:  

 Évente P.A.C. és tanulmányi eredmény alapján szöveges értékelés. 

 Félévente a szülővel történő személyes megbeszélés keretében értékeljük a 

gyermek haladását. 

 

 

 

Alkalmazott ellenőrzési formák: 
 

Az ellenőrzés során az értékelés szempontjából lényeges adatokat gyűjtünk a tanuló 

fejlődéséről, viselkedéséről, teljesítményéről. 

 

 Folyamatos megfigyelés játékban, tanulásban, mindennapos élethelyzetben, spontán 

megnyilvánulásokban; 

 Értelmi teljesítőképesség mérése egyszerű feladatlappal; 

 Képességmérés (iskolakészültség, önkiszolgálás szintje, neveltségi szint, 

finommotorika, pszichikus funkciók mérése, tanévenként P.A.C. I. illetve P.A.C. 

II.). 

 Irányelvek által meghatározott iskolai fejlesztési szakaszhatárokon a pedagógiai 

hozzáadott érték mérés, 

 Tevékenységvizsgálatok mérése, munkavégzés pontossága, sorrendje, munkatempó, 

kitartás; 

 Személyiség fejlődésének megfigyelése. 
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A képzési feladatok kivitelezésének személyi feltételei: 

 
Az oktatási-nevelési célok eléréséhez legalább a Közoktatási Törvényben előírt személyi 

feltételekkel kell rendelkezni. 

 

 

Útmutató a tanterv felhasználóinak az értelmileg akadályozott tanulók speciális 

intézményeiben történő képzése esetén: 

 
 Jelen tanterv megfelel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, az Irányelvek és a 

Nemzeti Alaptanterv alapelveinek. A tantárgyak vonatkozásában megfelel a kötelező 

órakeret előírásainak, a NAT fejlesztésközpontú szemléletének. 

 A tantárgyak részletezésénél táblázatba foglalva szerepel a tananyag, a tanulói tevékenység, 

az elvárt és javasolt fogalmak és az elvárt teljesítmény. 

 Az elvárt és javasolt fogalmak tipográfiai megkülönböztetésének jelentése a következő: az 

álló alak azt jelenti, hogy az adott fogalom érthető a gyenge, vagy átlagos képességű tanulók 

számára, tehát számon kérhető. A jobb képességű tanulók számára a dőlt betűvel szedett 

fogalmak elsajátítása is javasolt. Ahol nincs tipográfiai különbség, ott valamennyi fogalom 

elvárt, még akkor is, ha a gyengébb képességű tanulónak csak passzív szókincsében szerepel. 

 Az elvárt teljesítményeknél, ahol szerepelnek a következő kiegészítések: önállóan, 

irányítással, segítséggel, ott vagy a fokozatos elsajátítás, vagy a tanulói képességek 

differenciáltsága hangsúlyos. 

 Az olvasás tantárgy javasolt fogalmainál megjelenő kérdések a tanulóinktól elvárható 

konkrét tapasztalatokra épülő ismeretek megfogalmazását igénylik. Miután értelmileg 

akadályozott tanulóink absztrakt fogalmakkal nem rendelkeznek, ezeknek konkrét 

megfelelőit, tapasztalatainak felhasználásával, cselekvésein keresztül építhetjük be 

viselkedés repertoárjába.  

 A tanterv tanévi szakaszolást tartalmaz, ugyanakkor fő mérési pontnak tekintendő az 

Irányelvekben meghatározott iskolai fejlesztési szakaszhatárok. 

 

 

 

Útmutató a tanterv felhasználóinak értelmileg akadályozott tanulók integráltan 

történő oktatásához: 

 
Az általános iskolai integráció értelmileg akadályozott tanulók esetében is megvalósítható a 

megfelelő személyi, tárgyi, módszerbeli feltételek megteremtésével. Erre sok esetben 

hangsúlyosan törekedni is kell speciális intézmény nagy távolsága miatt, valamint tekintettel az 

1998. évi XXVI. törvényre. 

 Alapfeltétel a fogadó közeg, a tanulók, a szülők és pedagógusok elfogadó, megértő, segítő 

hozzáállásának kialakítása. 

 Fontos a fogadó intézmény számára az Alapító Okirat módosítása, az integrált oktatás 

feladatként történő rögzítése. 

 Jelen tantervben a célok és az elvárt teljesítmények az értelmileg akadályozott tanulók 

képességeihez igazodnak, tehát reális célok és elvárások, ezért átvehetők. A tanterv utalást 

tesz a NAT műveltségi területeire, ez megkönnyíti a tantárgyak rendszerének átvételét. 

 Az integrált képzésben részt vevő tanuló értékelésénél az elért eredmény megállapításakor 

figyelembe kell venni a tantárgy elsajátításának mértékét és a tanuló önmagához képest elért 

eredményességét. A fejlődés mérésére átvehető a P.A.C. mérőeszköz. 
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 Személyi feltételként szükséges a megfelelő diplomával, szakkal rendelkező fejlesztő 

pedagógus alkalmazása, aki egyéni foglalkozás keretében, a szükséges módszerek és 

eszközök ismeretével biztosítani tudja a képzés sikerességét. 

 

 

 

Tankönyvek és taneszközök kiválasztásának szempontjai: 
 

Az évenként megjelenő tankönyvkínálatból a következő szempontok alapján kell a 

tankönyveket kiválasztani: 

 

● A tankönyv legyen igényes, vonzó külsejű, figyelemfelhívó, jó minőségű papírból és 

kötésben, kívánatos a kapcsos, lapokra szedhető megoldás; 

● A tankönyv tartalmában, információiban, az ábrák kivitelezésében, a szöveg tartalmi 

megfogalmazásában igazodjon a tanulók sajátos igényeihez; 

● Az egyes tantárgyak tankönyvei egymásra épüljenek; 

● Fontos a tankönyvhöz kapcsolódó feladatlap; 

● A tankönyv ne legyen zsúfolt, legyen áttekinthető, jól olvasható betűtípussal szedve; 

● A tanulást segítő kézikönyvek, és kötelező olvasmányok sok képpel, törekedjenek a 

megfigyelés segítésére, a folyamatok és történések megértésére. 

● Lehetőség szerint elektronikus adathordozón rögzített hang- és képanyag is álljon 

rendelkezésre. 

 

A tankönyvcsomagban legyenek az iskola helyi sajátosságait tükröző kiadványok. 

A tankönyvválasztást a nevelőtestület tanévenként felülvizsgálja és az iskolaszék szülői 

tagozatával egyeztetve hoz döntést, minden szakmai és pénzügyi lehetőséget figyelembe véve. 

Az iskola tankönyveit az iskolai könyvtárban, illetve a tanulócsoportokban kell őrizni a helyi 

tanulásszervezési sajátosságok miatt. 

 

A speciális igényű tanulók számára lehetőleg olyan füzetet kell használni, amely a figyelem, a 

koncentráció és az esetleges észlelési zavarok kompenzációs igényét kielégíti. 

 

A taneszközök legyenek lényeget mutatóak, színesek, figyelem felhívóak, jól tisztíthatóak, 

igényes kivitelűek. 

A konkrét eszközválasztást rá kell bízni a gyermekcsoportot legjobban ismerő pedagógusra. 

Nagy szerepe van a pedagógus kreativitását tükröző saját készítésű szemléltető eszközöknek. 

A nagyfokú fejlődésbeni lemaradás és a konkrétumokhoz való kötődés indokolja, hogy az 

iskolában speciális taneszközök a játéktárgyak, valamint a mindennapi élet használati tárgyai 

is. 
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Műveltségi területek tantárgyi óraszámai 

 

 
Műveltségi terület Tantárgy Osztály 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom Beszédfejlesztés 4  4  4  4  4  4  - - 

Olvasás-írás előkészítése 2  2  - - - - - - 

Olvasás-írás - - 3  4  3  3  3  3  

Matematika Számolás-mérés előkészítése 2  2  - - - - - - 

Számolás-mérés - - 1  4  3  3  2  2  

Ember és társadalom Játékra nevelés 2  2  2  - - - - - 

Társadalmi ismeretek és gyakorlatok - - - - - - 2  2  

Ember a természetben 

Földünk - környezetünk 

Környezet és egészségvédelem - - - - 2  2  2  2  

Életvitel és gyakorlati ismeretek Önkiszolgálás 2  2  2  - - - - - 

Életvitel és gondozási ismeretek - - - 2,5 2,5 2,5 6  6  

Testnevelés és sport Mozgásnevelés 3  3  3  3  3  3  - - 

Testnevelés - - - - - - 3  3  

 Művészetek Ének - zene 2  2  2  2  2  2  2  2  

 Ábrázolás - alakítás 2+1  2+1  2+1  2  2  2  3  3  

 Tánc- és drámajáték - - - 1  1  1  1  1  

 Informatika  Számítástechnika - - - - - - 1  1  

 Összesen   20 20 20 22,5 22,5 22,5 25 25 

 
   Szabadon tervezhető 



 2 2 
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
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Beszédfejlesztés 
Évfolyam: 1-6. 

 

 

 

Cél 
 

Kialakítani olyan fejlesztő, inger gazdag beszédkörnyezetet, melyben a sérült gyermek számára lehetővé válik a verbális és nem verbális kommunikáció alapelemeinek 

elsajátítása. 

Fejleszteni a beszéd kapcsolatteremtő, közlő, informáló funkcióját. 

A beszédmegértést és beszédkészséget eljuttatni a készség és képesség szintjére. 

 

 

Feladatok 
 

 A megközelítően tiszta és helyes hangképzés, a beszédkészség fejlesztése, a köznyelvben használatos egyszerű nyelvi formák használata. Kívánságait szóban fejezze 

ki, kérdésekre válaszoljon, az utasításokat értse meg, és ennek megfelelően cselekedjen. Az elemi szintű összefüggések felismerése és a következtetések levonása. 

 A természeti és társadalmi környezetéből tapasztalatokat és ismereteket szerezhessen a helyzetének, fejlettségének megfelelő, biztonságos tájékozódáshoz, 

eligazodáshoz. 

 A kulturált élet szokásai, a természethez és a társadalmi környezethez való fogékonyság, a helyes érzelmi és erkölcsi viszony kialakítása. A passzív és aktív szókincs 

gazdagítása. (megfigyelőképesség, képzelet, gondolkodás, beszédkészség, tisztább hanglejtés -hangképzés, egyszerű nyelvi formák) Egyszerű összefüggések 

felfedezése, következtetések levonása. 

 A beszéd és a megismert jelek használata elemi szintű kommunikációjában. 

 Tájékozódás közvetlen környezetében, térben és időben. 

 A megfelelő viselkedési szint betartása utcán, iskolában, otthon és a megismert közintézményekben. 

 Igény felkeltése önmaga és környezete tisztán tartására. 

 A kulturált étkezési formák betartása. 

 Megfelelő viselkedés elsajátítása családi és társadalmi ünnepek alkalmával. 

 A tanult növények és állatok ismerete és azok elhelyezése természetes környezetükben. 

 Főfogalmi csoportosítások elvégzése adott szempontok szerint. 

 A tanult versek és mondókák egyéni képességeinek megfelelő előadása. 
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Elvárt teljesítmény: 

 

Tudjon önállóan kapcsolatot teremteni. 

Bővítse folyamatosan aktív és passzív szókincsét.  

Törekedjen a helyes, tiszta beszédre. (logopédiai foglalkozás). 

Használjon helyesen grammatikailag egyszerű mondatokat. 

Ismerje és alkalmazza az alapvető viselkedési normákat. 

Jusson el a térbeli és időbeli tájékozódás elemi szintjére. 

Önállóan tájékozódjon szűkebb környezetében. 

 

 

Értékelés: 

 

Folyamatos megfigyelés és szóbeli értékelés élethelyzetekben, beszédében, kommunikatív megnyilvánulásokban. 

Félévkor szóbeli értékelő tájékoztató. Év végén szöveges minősítés. 

P.A.C. felmérés évenként. 
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A tanterv teljesítéséhez javasolt órakeret 

 
Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Heti óraszám 4 4 4 4 4 4 

Éves óraszám 148 148 148 148 148 148 

 
A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör Évfolyamok 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Beszédfejlesztési gyakorlatok 21 20 16 16 14 10 

2. Testünk ápolása 10 10 10 10 15 15 

3. Ruházat 10 8 10 10 8 8 

4. Család 10 10 10 10 10 10 

5. Étkezés 10 10 8 8 8 8 

6. Iskolánk 10 8 10 6 7 6 

7. Növények 10 10 10 10 8 8 

8. Állatok 10 10 10 10 8 8 

9. Lakás 10 8 6 6 10 10 

10. Utca, közlekedés 11 10 10 10 14 15 

11. Üzletek, vásárlás 13 15 15 15 13 16 

12. Foglalkozások - 8 10 12 12 10 

13. Ünnepek 5 5 6 5 10 5 

14. Időbeli tájékozódás 8 6 8 8 5 4 

15. Intézmények, középületek - - - - - 7 

16. Társadalmi érintkezés 10 10 9 12 6 8 
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Évfolyam: 1. 
 

 

Cél: Fejleszteni a hangképző szerveket és az utánzókészséget játékos tevékenységek során. 

Ismereteket szerezni a szűkebb környezet tárgyaival, személyeivel kapcsolatban. 

Kellően motiválni egyes kifejezési formák megnyilvánulása érdekében. 

 

Feladat: A helyes testtartás, feszítés, lazítás, légzés megismerése. 

Beszédfunkciók fejlődését, korrekcióját segítő gyakorlatok végzése. 

Környezetének ingereiből a számára fontos hallási és vizuális információk felfedezése. Egyszerű utasítások végrehajtása. A foglalkozások során használt tárgyak 

felismerése. 

Egyszerű kérdésekre cselekvéssel, vagy szóban válaszadás. 

Egyszerű, ritmusos mondókák, dalok előadása önállóan vagy társaival együtt. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Érzékelje és figyelje meg a közvetlen környezetéből érkező ingereket, és beszédállapotának megfelelően reagáljon azokra. 

Ismerje fel a mindennapi környezetében előforduló személyeket, tárgyakat. 

Érzékelje a változásokat, amelyek térben és időben személyéhez kapcsolódnak. 

Ne zavarja társait. Képes legyen rövid ideig egy tárggyal egy helyen foglalkozni. 

 

 

Értékelés: Folyamatos megfigyelés és szóbeli értékelés élethelyzetekben, beszédében, kommunikatív megnyilvánulásokban. Évente P.A.C. felmérés. 

Félévkor szóbeli értékelő tájékoztató. Év végén szöveges minősítés. 

 

 

  



 

Tanterv/Bárczi     Általános Iskola     Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom     Tantárgy: Olvasás-írás előkészítése 

 

8 8 

Évfolyam: 1. 

1. Témakör: Beszédfejlesztési gyakorlatok 

 
Óraszám: 21 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Légző-fújó gyakorlatok. 

Ajak, -rágó, -nyelv- gyakorlatok. 

Állathangok utánzása. 

Szókincsbővítés. 

Tárgyak megnevezése. 

Mondókák játékos utánzómozgásokkal. 

Versek mondása közösen. 

 

Gyertyaláng, tollpihe,  

pingpong labda fújása, mozgatása 

kilégző fúvással. 

Állatfigurák kézbevételével állathangok 

utánzása. 

A tanterem tárgyai (5-6) megérintése, 

tapintása, ugyanaz képeken is. 

Rámutatás a megnevezés alapján. 

A mondókák figyelemmel kísérése. 

Versek hallgatása. 

gyertya 

láng 

hangos - halk 

bent, belül 

érintés, tapintás 

ablak, ajtó, függöny 

polc, tanári asztal 

szekrény 

mosdó 

tanulói asztal 

 

Tudja fúvásban a száját csücsöríteni. 

Rövid ideig erős levegőfúvást 

produkáljon. 

Képes legyen a megnevezett tárgyat 

megfogni, letenni. 

Legyen figyelme rövid ideig 

fenntartható. 

 
Évfolyam: 1. 

2. Témakör: Testünk ápolása 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Testrészek megmutatása 

együttműködéssel (fej, törzs, végtagok). 

Érzékszervekkel végzett  

gyakorlatok. 

Kézmosás.  

Zsebkendő és  

WC használatának gyakorlása. 

Téri tájékozódás. 

Mozgásos gyakorlatok keretében a test 

megtapasztalása. 

A testrészek érintése, 

mozgatása-megnevezése, 

ill. megmutatása. 

Térben történő eligazodás. 

Tornaórán, látás-nézés, hallgatás, 

tapintás. 

A WC higiénés használata. 

A kézmosás pontos menete. 

itt-ott 

fent-lent 

jobbra-balra 

fej, törzs 

végtagok 

lábak, kezek 

előre – elöl, hátra-hátul 

néz, hall tapint (érint) 

alaposan (nagyon) 

Nevezze meg, ill. mutassa testrészeit. 

Értse meg a sor eleje, vége kifejezéseket. 

Értse meg és kövesse a le-fel utasítást. 

Hall, lát, szagol, érint szót tudja a 

megfelelő érzékszervhez kapcsolni. 

Váljék szokásává a mosdói higiéné 

betartása. 
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Évfolyam: 1. 

3. Témakör: Ruházat 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Ruhadarabok megismerése, 

felismerése, megmutatása 

együttműködéssel. 

Cipő, váltócipő, tornazsák személyhez 

rendelése. 

Öltözködés, vetkőzés gyakorlása. 

Ruhadarabok megismerése, 

megmutatása 

képen is. 

Baba öltöztetése. 

Saját fogas (jel), kabát, nadrág, 

tornazsák, cipő helye. 

Társak jelének megismerése. 

Rendre szoktatás. 

 

ruházat 

öltözés 

vetkőzés 

felrak 

levesz 

tiszta 

piszkos 

Tudjon egyre önállóbban kabátot, sapkát 

fel- és levenni, helyére tenni. 

Tudjon egyre önállóbban cipőt húzni, 

kötést, kapcsolást próbálgatni, ill. 

megoldani. 

Saját holmiját ismerje fel. 

 

 
Évfolyam: 1. 

4. Témakör: Család 

 
Óraszám: 10  

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Anya neve. 

Apa neve. 

Testvérek. 

Nagyszülők. 

Fényképen megmutatja apját, anyját, 

testvéreit. 

Analógiás gyakorlattal képekről az anya-

gyerek, apa-gyerek kapcsolat 

megmutatása. 

család 

apa (férfi) 

anya (nő) 

testvér (lány, fiú) 

nagy (férfi) 

magas, kisebb, alacsonyabb (nő) 

felnőtt – gyerek 

 

Tudja megmutatni fényképen szüleit, 

testvéreit. 

Tudja szituációhoz kötni apját, anyját, 

testvéreit. 
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Évfolyam: 1 

5. Témakör: Étkezés 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Néhány étel felismerése, megnevezése 

segítséggel. 

Alap ízek megismerése, megnevezése. 

Édes, sós, savanyú. 

Alap illatok (szagok) érzékelése, 

megnevezése.  

Illatos, büdös. 

Terítési kellékek. 

A reggeli ételek megnevezése, 

azonosítása. 

Az ebéd fogásainak ismétlése, ill. önálló 

megnevezése. 

Szívó-rágó gyakorlatok. 

Terítéshez használt eszközök. 

Képekről is az ételek italok felismerése, 

megmutatása. 

 

reggeli 

ebéd 

uzsonna 

folyadék 

kérem 

köszönöm 

kés, kanál 

villa 

Tudjon illedelmesen kérni, 

megköszönni, helyet foglalni.  

Tudja az ételeket megnevezni, illetve 

megmutatni.  

Tudja a megfelelő evőeszközt 

kiválasztani az ételekhez. 

Játék közben etesse babáját. 

 

 
Évfolyam: 1. 

6. Témakör: Iskolánk 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Saját név. 

Társak neve. 

Saját jel. 

Társak jele. 

Nevelő neve. 

Köszönési formák. 

Berendezési tárgyak, játékok, eszközök 

felismerése, megmutatása segítséggel. 

Az iskola helyiségei az ott folyó 

tevékenységek megismerése. 

Bemutatkozás gyakorlása. Társak 

nevének gyakorlása, tanár nevén 

szólítása. 

Köszönés különböző formáinak 

gyakorlása.  

Az osztály berendezési tárgyainak 

rámutató megnevezése. 

Az iskola helyiségeinek többszöri 

bejárása, funkcióinak megnevezése, az 

ott folyó cselekvések lejátszása. 

nevünk, osztálytárs 

jel-jelzés, tanár-nevelő 

üdvözlés, köszönés 

helyiség, tanterem 

tanulóasztal, szék 

szomszéd tanuló 

előttem - mögöttem 

polc, fogas  

iskola – osztály, ebédlő – étkezés, 

műhely, tornaterem, tornaruha 

WC – mosdó 

 

Reagáljon nevére. 

Mondja jelét (ha képes rá). 

Ismerje fel személyes tárgyait. 

A használt jeleket a tanulótársakhoz 

rendelje. 

Szólítsa tanárát nevén. 

Mozogjon otthonosan a tantermi 

berendezések között. Mondja meg 

(vagy mutassa)  

melyik helyiségben mit teszünk 
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Évfolyam: 1. 

7. Témakör: Növények 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Fű, fa, virág megfigyelése 

együttműködéssel, megismertetése, 

megnevezése. 

Mese a növényekről. 

A témával kapcsolatos énekek, versek 

tanulása. 

Környezetében lévő növények tapintása, 

megszagolása. 

Gyümölcsök, zöldségek 

megnevezése. 

Cserepes virág, udvari dísznövények. 

Élő virágok. 

Maketten ill. képeken a növények, 

virágok nevének elsajátítása.  

Énekek, versek együtt mondása. 

Virág, növény ültetése, magok elvetése, a 

növények fejlődésének figyelemmel 

kísérése, gondozásuk segítséggel. 

növények 

virágok 

illat 

érzés 

élővilág 

íz, zamat 

szín (alapszínek) 

gondozás 

locsolás 

ültetés 

napfény 

Forduljon érdeklődéssel a 

környezetében lévő élőlények felé. 

Legyen türelme, a vizsgálódásra. 

Ismerjen fel néhány növényt, virágot, 

gyümölcsöt élőben és képről, nevezze 

meg, ill. mutasson 

rá. 

 

 
Évfolyam: 1. 

8. Témakör: Állatok 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Háziállatok megfigyelése, felismerése 

együttműködéssel. 

Hangutánzó gyakorlatok. 

Állatmesék. 

Bábozás – állatfigurákkal. 

Szituációs játékok. 

Szerepjátékok. 

Élő állatok megfigyelése állatkertben. 

Háziállatok és vadállatok megfigyelése 

képen. 

Felismerésük, megnevezésük ill. 

megmutatásuk. 

Mesében szereplő állatok kiválogatása. 

Szerepjátékok hangutánzással. 

élő 

háziállat 

vadállat 

élelem  

táplálkozás 

ól, istálló, búvóhely 

gondozó, gondozás 

 

Vegyen részt aktívan a megfigyelő, 

válogató, keresgélő munkában. 

Ismerjen fel élőben és képen (báb) 

háziállatokat. 

Legyen képes az állatok hangjának 

utánzására rövid ciklizálással is. 
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Évfolyam: 1. 

9. Témakör: Lakás  

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

A konyha, szoba berendezési tárgya. 

Használati tárgyak felismerése 

(megnevezése). 

Gyakorlatok képről is. 

Tárgy – kép egyeztetése. 

Tankonyhában, illetve szobában 

ismerkedés a bútorokkal, rámutatás, 

megtapintás. 

Terítőt terít.  

Ajtókat nyitja, csukja. 

Edények rendezése, helyük a lakásban. 

Képeken megmutatja (megnevezi) az 

említett bútorokat, eszközöket. 

 

Konyha 

szoba 

bútor 

edény 

evőeszköz 

„Bele” és „rá” fogalmak használatának 

gyakorlása. 

A fogalmak ismétlése, utánmondással, 

illetve rámutatással. 

Segítséggel széket hozzon, vigyen, 

igazítson.  

Szekrényajtót nyisson, csukjon. 

A tárgyakat nevezze meg, illetve 

mutassa meg. 

 

 
 

Évfolyam: 1. 

10. Témakör: Utca, közlekedés 

 
Óraszám: 11 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Közlekedési eszközök felismerése 

együttműködéssel. 

Az utca részei: járda, úttest. 

A helyes, balesetmentes közlekedés 

legfontosabb szabályai. 

Séta alkalmával megnevezi, illetve 

megmutatja a villamost, autóbuszt, autót, 

kerékpárt. 

Hangutánzás. 

Képről is (játékokkal) megmutatja 

(megnevezi) repülő, vonat, hajó 

kiegészítésével. 

A járdán közlekedik, 

úttestre figyelemmel lép le. 

 

járművek 

úttest 

járda 

hangos 

gyors 

játékjárművek 

igazi járművek 

Figyelmét tudja irányítani az 

utasításoknak megfelelően. 

Ismerje fel, illetve nevezze meg a kért 

tárgyat. 

Ismerje az alapvető illemet a 

közlekedési eszközökön. 

Rendeljen a járművekhez megfelelő 

hangutánzást. 
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Évfolyam: 1. 

11. Témakör: Üzletek, vásárlás 

 
Óraszám: 13 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 
Elvárt teljesítmény 

Kirakatok nézegetése. 

Piac. 

Közös vásárlás. 

A konvencionális beszédformák 

alkalmazásának kialakítása. 

Csoportban történő utcai séta,: kirakatok 

előtti beszélgetés, az árak megnevezése. 

Piacon: nézelődés, áruk megnevezése, 

megmutatása. 

Köszönés, kérés, megköszönés 

gyakorlása. 

kirakat 

áru 

piac 

gyümölcs, zöldség 

hús 

Jó reggelt! Jó napot! 

Köszönöm! Viszontlátásra! 

Érdeklődéssel vegyen részt a 

nézelődős sétákon. 

Köszönjön az eladónak. 

Önállóan kérjen valamit, 

köszönje meg. 

Elemi szinten búcsúzzon 

el gesztusokkal vagy a megfelelő 

köszönéssel. 

 

 

 
 

Évfolyam: 1. 

13. Témakör: Ünnepek 

 
Óraszám: 5 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Családi ünnepek: névnap, születésnap. 

Karácsony. 

Húsvét. 

Anyák napja. 

Társadalmi ünnepek: 

Március 15. 

 

Társait gesztusokkal vagy szóval 

köszönti, ajándékot ad át -segítséggel. 

Köszöntő vers tanulása az adott 

alkalmakra. 

Díszek, díszítés dekoráció készítése 

elemi szinten. Süteménykínálás, 

italtöltés- gyakorlása. 

névnap születésnap 

köszöntés-gratuláció, ajándék 

kedvesség, öröm, édesség 

köszönet 

várakozás 

hamarosan, nemsokára 

Vegyen részt az osztályszinten 

rendezett ünnepélyeken. 

Járuljon hozzá dallal, verssel a közös 

élményhez. 

Tudjon társaihoz kedvesen közeledni. 

Viselkedésével ne zavarja 

az ünnepségek rendjét. 
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Évfolyam: 1. 

14. Témakör: Időbeli tájékozódás 

 
Óraszám: 8 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Évszakok. 

Időjárással kapcsolatos megfigyelések 

aktív együttműködéssel.  

Napszakok: 

reggel 

este. 

Megfigyelési gyakorlatok. 

 

Séták alkalmával az évszak tudatosítása, 

összehasonlítása egyéb évszakokkal. 

Hideg-meleg idő közötti különbség 

kiemelése, érzékeltetése az öltözködés 

segítségével. 

Játékokban a jellemző tulajdonságok 

kiemelése. 

eső 

szél  

havazás 

hideg 

meleg 

világos 

sötét 

Tudja megkülönböztetni a téli-nyári 

időjárási elemeket. 

Képről ismerje fel a két ellentétes 

évszakot. 

Ruhái közül tudjon kiválasztani télit 

és nyárit. 

Segítséggel tudjon elmondani, vagy 

lejátszani téli-nyári éneket, verset. 

 
 

Évfolyam: 1. 

16. Témakör: Társadalmi érintkezési formák  Óraszám: 10 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

A köszönés formáinak megtanulása és 

gyakorlása. 

Egymás megismerése, tulajdonságok 

felismerése, azonosítás hang, ruha, 

tapintás útján. Bizalom játék. 

 

Szituációs játékokban a tanultak 

alkalmazása.  

 

 

én, enyém,  

várj, majd, nemsokára 

Megfelelő módon köszönjön. 

Várja meg, amíg sorra kerül. 

Kerülje az agresszivitást. 
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Évfolyam: 2. 
 

 

 

Cél: A szűkebb környezet tárgyait, személyeit megismerni. Kellő motivációt nyújtani az egyes kifejezési formák megnyilvánulásaira. 

 

 

Feladat: Az aktív szókincs fejlesztése és használata szűkebb környezetében. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Az artikulációs mozgások akaratlagos utánzása. Köszönjön szóval vagy gesztusokkal tanárainak, társainak. Képes legyen rövid ideig egy tárggyal, 

egy helyen játszani. Társait ne zavarja. A felszólításokat, utasításokat értse meg és teljesítse azt. Aktív szókincse 20 – 30 szó legyen. (Ha nem tud beszélni, beszédmegértése 

érje el a kívánt szintet.) Néhány mondóka, ének előadásakor kapcsolódjon be, próbálkozzon. Tudjon figyelemmel kísérni 10 – 15 perces foglalkozást.  

 

 

 

Értékelés: Folyamatos megfigyelés és szóbeli értékelés élethelyzetekben, beszédében, kommunikatív megnyilvánulásokban. Évente P.A.C. felmérés. 

Félévkor szóbeli értékelő tájékoztató. Év végén szöveges minősítés. 
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Évfolyam: 2. 

1. Témakör: Beszédfejlesztési gyakorlatok 

 
Óraszám: 20 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Légző, fújó, ajak- és nyelvgyakorlatok 

végzése segítséggel. 

Állathangok utánzása, hangdifferencia. 

Szókincsfejlesztés, 

Tárgyak megnevezése után mondással, 

mondókák versek együtt mondással. 

Előmutatás alapján artikulációs 

mozgások lekövetése, 

Fúvás- lehelés-szívás gyakorlatok.  

Hívóképek alapján hangutánzások. 

Zörejek, hangszerek hangjának 

felismerése, hangkeltés. 

Mondókák ritmizálása, tapsolása.  

-szájtér 

-fent, -lent 

-kívül, -belül 

-kerekítés 

-résesítés 

-zönge, -hangos 

-halk 

Figyelmét 5-10 percig képes legyen a 

tanár mozgásaira összpontosítani. 

Igyekezzen pontosan követni a 

mozgásokat. 

Tudjon fújni-szívni, nyelvét emelni, 

magánhangzókat tisztán ejteni. Tudjon 

hangokat eszközökhöz rendelni. 

 

 
Évfolyam: 2. 

2. Témakör: Testünk ápolása 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Érzékszervekkel végzett gyakorlatok. 

Tisztálkodás, 

fésülködés segítséggel. 

A test részei. 

Testrészek megnevezése. 

Utána mondással. 

A fej részei. 

 

Testét, tükörben szemlélve mutasson rá 

fejére, törzsére, végtagjaira. 

Kezeit, lábait mozgásos gyakorlatok 

során érintse. Jobb-bal oldalát 

differenciálja segítséggel. 

A test tisztítása, kézmosás arcmosás 

gyakorlása. 

Fésülködés.(saját fésűvel) 

Fürdőmozgások játékos utánzása. 

Babán a tisztálkodási mozgások 

bemutatása. 

 

- test, -törzs 

- végtagok 

- tisztálkodás 

- arcápolás, (arcmosás) 

- fogápolás, (fogmosás) 

- felsőtest 

- alsó test 

- has, -hát 

- karok, -lábak 

Tudja testén a megfelelő testrészt 

megmutatni. 

Tisztálkodási szokásait konzekvensen 

hajtsa végre. 

Önállóan is tudja kezét, fogát 

megmosni, haját megigazítani. 

Babán a tisztálkodás mozdulatait tudja 

bemutatni, a szavakat megfelelően 

használja. 
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Évfolyam: 2 

3 Témakör: Ruházat 

 
Óraszám: 8 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Saját ruhadarab felismerése segítséggel.  

Társak ruháinak megkülönböztetése, 

személyhez rendelése. 

Alapruházat megnevezése. 

Ruhadarabokon gomb, cipzár, gallér 

felismerése. 

Nap mint nap elmondja mit vett fel 

reggel, mit vesz le,  

mire cseréli. 

Fogasát és saját ruháit rendezi, 

megnevezi. 

Mások ruháit kiválogatja. 

Macit, babát öltöztet segítséggel. 

Kabát, sapka, sál önálló felvétele. 

Gombolás gyakorlása. 

- ruhaneműk 

- felsőruházat 

- alsó ruházat 

- meleg, -könnyű 

- belebújni, -levetni 

- enyém, -másé (nem az enyém) 

- helyére, -kivinni, -behozni 

- begombolni 

- kigombolni, -tessék, -kérem 

 

Saját kabátját, sapkáját,  

sálját ismerje meg, tegye helyére. 

Önállóan vegye fel, le felsőruháit. 

8-10 ruhadarabot nevezzen meg, ill. 

mutasson meg felszólításra. 

Társai kabátját tudja személyhez 

rendelni. 

Segítséggel igazodjon el a jelek és 

fogasok között.  

 

 
Évfolyam: 2. 

4. Témakör: Család 

 
Óraszám: 10  

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Családi ünnepek. 

Ünnepi készülődés 

- zenehallgatás 

- versek 

- mondókák együttmondással. 

Iskolai ünnepek. Történetek rövid mesék 

képekkel különböző ünnepekről. 

 

Ünnepi készülődés: ajándékkészítés 

színezés, ragasztás, vágás segítséggel. 

Versek, dalok tanulása. 

Társak, szülők köszöntése megfelelő 

gesztusokkal, szavakkal. 

Ünnepi díszítés gyakorlása. 

Ünnepi asztal terítése. 

Az ünnep játékos megjelenítése. 

ünnep  

szép, kellemes 

díszes 

ritmus 

öröm 

ajándékozás 

köszöntés 

születésnap 

névnap 

Vegyen részt megfelelő viselkedéssel a 

családi ünnepségeken. 

A készülődés folyamatába 

kapcsolódjon be, egyszerű 

cselekvésekkel. Néhány rövid 

mondókát, verset, éneket segítséggel 

adjon elő. Ismerje fel képekről az 

említett ünnepeket, nevezze meg és 

mutassa meg őket. 

 
 

 

 



 

Tanterv/Bárczi     Általános Iskola     Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom     Tantárgy: Olvasás-írás előkészítése 

 

18 18 

 

 

Évfolyam: 2. 

5. Témakör: Étkezés 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Edények, evőeszközök megismerése, 

 csoportosítása. 

Tányér, pohár, bögre, csésze 

megkülönböztetése. 

Étel-evőeszköz egymáshoz rendelése. 

Szokásos ételeink. Kulturált étkezés. 

Ünnepi ételeink. Alkalmi terítés. 

Napi étkezések alkalmával a megfelelő 

étkezési szokások gyakorlása. 

Egymás kínálása, a „kérem szépen” 

kérés gyakori ismétlése. 

Ételek csoportosítása játékos formában. 

Édességek, levesek, főzelékek 

megnevezése, húsok válogatása. 

Kínálás, evés imitálása. 

- edények 

- evőeszközök 

- italok, -ételek  

- főzelékek  

- levesek 

- meleg étel 

- hideg étel 

- tálalás, -terítés, -kínálás 

 

Ismerje az alapvető  

higiénés étkezési szokásokat. 

-mosson kezet, -terítsen szalvétát, 

- tudja kirakni a tányérokat, poharakat. 

Kedvesen segítsen társainak. 

Tudja főfogalom alá rendelni az 

ételeket képek alapján. 

 

 

 
Évfolyam: 2. 

6. Témakör: Iskolánk 

 
Óraszám: 8 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Teljes név, osztályfok, 

társak, tanárok neve. 

Berendezési és használati tárgyak, 

játékok, eszközök megnevezése, 

egyeztetése. 

Az iskola helyiségei, az ott dolgozók és 

az általuk végzett tevékenységek 

megnevezése, megértése. 

Bemutatkozás (teljes név) ill. teljes 

nevére történő reagálás. 

Társak, tanárok nevét használja. 

Környezetének bejárása, a tárgyak 

nevének használata, ill. a megnevezés 

alapján annak megmutatása. 

A konyhai dolgozók nevét és munkáját 

ismerje. 

A karbantartót, az adminisztrátorokat  

köszöntse. 

 

- bemutatkozás 

- tanterem 

- műhely 

- konyha 

- iroda 

- szerelés 

- javítás 

- főzés 

- melegítés 

Teljes nevét tudja, illetve értse, tanárát, 

társait nevén nevezze, velük 

kommunikáljon elemi szinten. 

Tudjon tájékozódni az 

iskola helyiségei között. 

Köszöntse az ott dolgozókat. 

Tudja az iskolában történő 

eseményeket, cselekvéseket a 

megfelelő személyhez kötni. 
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Évfolyam: 2. 

7. Témakör: Növények 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Környezetünkben lévő virágok, 

növények megfigyeltetése, 

felismertetése. 

Legjellemzőbb gyümölcsök, zöldségek 

bemutatása megnevezési gyakorlatok 

segítséggel. 

Mesék növényekről. 

Virágokat, növényeket tanárával, 

társaival megfigyel, gondoz. 

Évszaknak megfelelő gyümölcsöket, 

zöldségeket megnevez. 

A virágok növények tulajdonságait 

érzékeli, tapintja, szagolja, megnevezi. 

Képekkel, játékkal növényeket, 

gyümölcsöket csoportosít, rendez. 

Játékos kertészkedés, szituációs 

gyakorlatok. 

 

virágok, növények, gyümölcsök 

gondozás, ültetés, növekedés 

elszárad, elpusztul, kibújik 

édes, savanyú, finom, ízes 

Szívesen és aktívan vegyen részt a 

foglalkozásokon. 

Legyen rendszeres feladata a locsolás. 

Ismerje fel a tanult növényeket, 

gyümölcsöket, zöldségeket, tudja 

azokat elemi szinten csoportosítani. 

Utánzó mozdulatokkal játékosan 

kertészkedjen. 

 

 
Évfolyam. 2. 

8. Témakör: Állatok 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Háziállatok jellemző jegyeinek 

felismerése, hangutánzási gyakorlatok. 

Háziállatok megnevezése 

élő és képes környezetben. 

Élő állatok megfigyelése. 

Ló, disznó, nyúl, kacsa látható 

tulajdonságai. Állatok tápláléka. 

Hangutánzás. Állatok „lakóhelye” 

Állatmesék. 

Ismerkedés lehetőség szerint élő 

háziállatokkal. 

Simogatás (állatkert). 

Képeken, mesékben állatfigurák 

kikeresése, sorba rendezése. 

Hangutánzás gyakorlása. 

Háziállatok tápláléka. 

Játékos helyzetben bábokkal vagy 

szerepjátékkal gondozás, etetés. 

 

háziállat 

vadállat 

mező 

baromfiudvar 

ól, istálló 

alom, széna 

kukorica 

szőr, toll 

szelíd 

 

Tanúsítson érdeklődést a 

megfigyelések során. 

Tudja felidézni a tanultakat. 

Tudja megnevezni a tanult 

háziállatokat, ill. megmutatni képen. 

Tudja a táplálékokat a megfelelő 

háziállatokhoz rendelni, 

hangutánzással az állathangot 

utánozni. 
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Évfolyam: 2. 

9. Témakör: Lakás 

 
Óraszám: 8 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Szoba, konyha,  

fürdőszoba, berendezési 

tárgyai, hozzájuk kapcsolódó 

cselekvések megnevezése, 

vagy gesztusokkal 

történő megmutatása. 

A lakás egyéb helyiségei és tartozékai. 

Ház – lakás. 

Maketten egy ház, illetve lakás 

helyiségeinek tárgyainak megmutatása, 

megnevezése, megfigyelése. 

Cselekvések helyiségekhez rendelése. 

Cselekvések személyekhez történő 

rendelése esemény-képek alapján. 

Saját vagy tanulótárs, tanár lakásának 

megtekintése kis vendéglátással. 

családi ház 

lakás, szoba, konyha, kamra 

pihenés, munka, takarítás 

nagy, kicsi 

mosás, mosogatás 

kerti munkák 

udvar, kapu 

 

Tudjon tájékozódni otthonában a 

helyiségek között, azok megnevezését 

konzekvensen használja, illetve azt. 

megnevezésre azonosítani tudja. 

A helyiségek berendezési tárgyait tudja 

helyiségekhez rendelni, főfogalom alá 

rendezni. 

 

 

 
Évfolyam: 2. 

10. Témakör: Utca, közlekedés 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Megfigyelések az utcán. 

Közlekedési eszközök  

felismerése együttműködéssel. 

Gyalogátkelő, jelzőlámpák felismerése, 

alapvető gyalogos közlekedési szabályok 

gyakorlása, utazás járművel. 

Az utazás közbeni alapvető viselkedési 

szabályok kialakítása. 

Mutassák meg és nevezzék meg a 

közlekedési eszközöket. 

Gyakorolják a zebrán történő áthaladást. 

Lámpánál a jelzésnek megfelelően 

viselkedjenek. 

Utazáskor játékos formában tanulják a 

járművek nevét, hangutánzó 

gyakorlatokkal és hallás után is 

azonosítsák azokat. 

 

- séta- utazás 

- közlekedés 

- zebra 

- jelzőlámpa 

- gyors-lassú 

- hangos-csendes, udvariasság 

- nagy-kicsi 

- tömeg, zsúfoltság 

- indulás-megállás 

- várakozás 

Megfelelő magatartást tanúsítson az 

utcán. 

Szabálytisztelő legyen gyalogos ill. 

járművön történő utazás alkalmával. 

Ismerje a lámpa jelzéseit. 

Udvaron játékos formában 

gyakorolja a közlekedési szabályok 

betartását. 

(indulás, megállás, várakozás) 
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Évfolyam: 2. 

11. Témakör: Üzletek, vásárlás 

 
Óraszám: 15 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Élelmiszerbolt látogatása, 

vásárlás együttműködéssel. 

Az ott dolgozók munkájának 

megfigyelése. 

Vásárlási szokások, vásárlási kellékek. 

(pénz, szatyor stb.) 

Viselkedésformák megfigyeltetése. 

 

Élelmiszerbolt pultjainál a különböző 

árucikkek megfigyelése. 

Szaglás, tapintás, ízlelés. 

Eladó köszöntése, kérdezgetés, kérés, 

megköszönés gyakorlása. 

Pultok, polcok, árak, csomagolóanyagok 

megfigyeltetése. 

Pénztáros, pénztárgép, pénz 

megfigyeltetése. 

Vásárlás. (szerepjáték) 

élelmiszer 

édesség 

konzerváru 

húsáru 

eladó, pultos 

pénztáros, vásárló, fizetés 

kiszolgálás 

udvariasság 

kérés, megköszönés 

 

Köszönjön illedelmesen, ha üzletbe 

lép. Mondja el kívánságait, vagy  

gesztusaival jelezze azt. 

Képen mutassa meg az eladót, 

pénztárost, árut és a vásárlót. 

Tudja megmutatni a 

mindennapos bevásárlás kellékeit, 

kosarat, pénztárcát. 

 

 

 
Évfolyam: 2. 

12. Témakör: Foglalkozások 

 
Óraszám: 8 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 
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A tanuló szűkebb környezetében 

előforduló foglalkozások szereplői, 

munkájuk, eszközeik bemutatása, 

megfigyelése. 

Szerepjátékokkal a szakmák 

foglalkozások megjelenítése. 

Tanulmányi séta: ismerkedés a 

- zöldségessel, -hentessel 

- cukrásszal 

- asztalossal 

- sorőrrel, -rendőrrel, stb. 

Köszönés-elköszönés gyakorlása. 

Szerepjátékokkal a megismert 

foglalkozások megjelenítése az eszközök, 

tárgyak megfelelő szakmához 

rendelésével. 

- eladó 

- édesség 

- jelzés 

- gyalulás 

- fúrás 

- ismerkedés 

- köszöntés 

- búcsúzás 

- kérem, tessék, -nem kérem 

- bocsánatkérés a társaktól 

 

A valós életben és képekről tudjon 

analógiát vonni a mesterségek és a 

hozzájuk tartozó tárgyak, eszközök 

között. 

Legyen barátságos, 

tudjon kapcsolatot teremteni a 

környezetében dolgozó 

szakemberekkel. 

Merjen kérdezni, kérni, kipróbálni, 

segítséggel. 

 

 

 

Évfolyam: 2. 

13. Témakör: Ünnepek 

 
Óraszám: 5 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Nemzeti ünnep. 

A zászló színei. 

Hagyományos ünnepek 

Mikulás. Karácsony. Farsang. 

Húsvét. 

Anyák napja. 

Az ünnepekhez kapcsolódó események 

életszerű és játékos tanulása, 

megismerése. 

 

Az ünnepeken megfelelő viselkedéssel 

vesz részt. 

Készül valamilyen jelképpel, segítséggel, 

pl. zászlót, kokárdát készít. 

Karácsonyi díszeket készít segítséggel. A 

tárgyakat megnevezi, megmutatja. 

Húsvéti tojás készítése segítséggel. 

Versek, dalok tanulása anyák napjára. 

Szívecske, ajándék készítése. 

Versek, dalok, mondókák előadása. 

- ünnep, -zászló 

- hangulat, -felvonulás 

- ajándékozás 

- locsolás 

- köszöntés 

- öröm 

- gyertya 

- díszek 

- ünnepi öltözet 

Szívesen és érdeklődéssel 

vegyen részt az ünnepi készülődésben, 

illetve megfelelő magatartással és 

viselkedésmódokkal alkalmazkodjon 

az eseményekhez. 

 

Ismerjen néhány mondókát, verset, 

amivel részt tud vállalni az ünnepek 

műsoraiban. 

 

 
Évfolyam: 2. 

14. Témakör: Időbeli tájékozódás 

 
Óraszám: 6 
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Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Időjárási jelenségek felismerése 

segítséggel. 

Évszakok, napszakok 

(reggel -dél-este) jellegzetességeinek és 

a hozzájuk kapcsolódó cselekvések 

megfigyeltetése. 

Szituációs játékokban a tanultak 

gyakorlására. 

 

Nap, mint nap ismétlik az  

időjárási viszonyokat. 

A hideget, meleget, jelzi. 

Az esőt jelzi. 

Képekről az időjárási elemeket felismeri. 

Az időjárás és az öltözködés 

összefüggéseit megfogalmazza, 

megmutatja. 

időjárás 

szél, eső, napsütés 

borús ég 

hideg, meleg, szeles 

tavasz, nyár, ősz, tél 

napszak 

reggel – este 

nappal – éjszaka 

Értse a tanult fogalmakat, azoknak 

megfelelő képet mutasson fel. 

Tudjon összefüggést találni az 

évszakok és jellemző jegyeik között. 

Tudjon megfelelő ruhákat párosítani a 

jelzett időjáráshoz. 

Tájékozódjon a napszakokról. 

 

 

 

 

 
Évfolyam: 2 

16. Témakör: Társadalmi érintkezés Óraszám: 10 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Az egymás közötti viselkedés legyen 

konfliktuskerülő. 

A megköszönés gyakorlása. 

Étkezések alkalmával használatos 

szabályok gyakorlása. 

Az utcai közlekedés során tartsák be a 

közösen elfogadott szabályokat. 

Kerüljék a lökdösődést, bámészkodást. 

 

Beszélje meg, ki melyik játékot választja 

stb., várjon a sorára türelmesen. 

Gyakorolja az udvarias viselkedést. 

Köszönje meg, ha valamit kap. 

Séták alkalmával alkalmazza a 

tanultakat. 

választás 

sorra kerül 

tessék 

kérem 

Kerülje az erőszakot. 

Felszólítás nélkül köszönjön. 

Viselkedjen fegyelmezetten az iskolán 

kívüli programokon is. 
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Évfolyam: 3. 
 

 

 
Cél: A környezet jelenségeit elemi szinten megismerni. A hangképzés, az akusztikus és verbális emlékezetet fejleszteni. 

A tanult nemverbális jelzéseket értelmezni. 

 

 

Feladat: Az aktív szókincs és kifejező képesség fejlesztése. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Törekedjen a tiszta hangképzésre. 

Jusson el passzív és aktív szókincse birtokában a kapcsolatteremtés elemi szintjére. 

Legyen együttműködő szociális kapcsolataiban.  

Tájékozódjon az intézmény területén. A közvetlen környezetében található tárgyakat, eszközöket tudja rendeltetésszerűen használni. 

Ismerje közvetlen családi viszonyait. 

Ismerje fel az évszakok változásait, az idő múlását napszakok viszonylatában érzékelje eseményhez kötötten. 

Nevezze meg, azonosítsa a környezetében leggyakrabban előforduló állatokat, növényeket, legfontosabb jellemzőikkel együtt. 

Tudjon elvégezni alapvető csoportosításokat. 

Legyen aktív részese a családi és iskolai ünnepeknek. 

Ismerjen verseket, mondókákat, dalokat, és azokat mozgással, ritmussal tudja kísérni. 

 

 

Értékelés: Folyamatos megfigyelés és szóbeli értékelés élethelyzetekben, beszédében, kommunikatív megnyilvánulásokban. Évente P.A.C. felmérés. 

Félévkor szóbeli értékelő tájékoztató. Év végén szöveges minősítés. 
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Évfolyam: 3. 

1. Témakör: Beszédfejlesztési gyakorlatok 

 
Óraszám: 16 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Tárgyak megnevezése segítséggel. 

Mondatalkotás képről kérdőszó 

segítségével. 

Analóg mondatok alkotása segítséggel. 

Hangleválasztó, hangfejlesztő 

gyakorlatok. 

Mondókák, versek ritmuskísérettel. 

Képsorok olvasása balról jobbra 

haladással. 

A megnevezett kép kiválasztása. 

Eseményképről rövid mondat alkotása, 

(alany, állítmány)  

illetve a mondat helyességének v. hibás 

megfogalmazásának jelzése. 

Szó eleji hangleválasztás. 

A leválasztott hang fejlesztése. 

Mondókák, versek. 

sor, soralkotás 

képsor 

azonos (olyan) 

különböző (más) 

ügyes 

hibás 

eleje (szó), vége (sor)  

alá, fölé, mellé 

Képekről tudjon sort alkotni (balról 

jobbra kirakással). 

Megnevezett képet tudja megmutatni, ill. 

önállóan megnevezni. 

Képes legyen tárgyat kiválasztani, 

tárgyak képét azonosítani. 

Analóg mondatok képzése, mondása. 

Artikulációs mozgásokat tudjon követni. 

 

 

 
Évfolyam: 3. 

2. Témakör: Testünk ápolása 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Testrészek megnevezése, megmutatása. 

Kézmosás, fogmosás, WC-használat 

helyes sorrendjének megnevezése képek 

segítségével. 

A tisztaság és egészség kapcsolata. 

Betegség, egészség jellemzőinek 

megfigyeltetése. 

Játékos helyzetekben gyakorlás. 

Tanórán szemléltető eszközökön, saját 

magán, társán megmutatja, ill. 

megnevezi testrészeit. 

A testrészeket és funkcióit egymáshoz 

rendeli. 

Érzékszerveit megnevezi. 

A test tisztítását megnevezi, 

folyamatát bemutatja. 

Fésülködés, helyes fogmosás 

körömápolás gyakorlása. 

Higiéniás szokásos gyakorlása. 

test 

tisztaság 

tiszta piszkos 

egészséges 

egészségtelen 

betegség 

beteg 

körömápolás 

fogápolás 

hajápolás 

Önállóan mutassa meg a megnevezett 

testrészt babán és saját magán. 

Érzékszerveit megmutatva azok szerepét 

nevezze meg, imitálja. 

Rutinszerűen végezze el az iskolában 

szokássá vált kéz és fogmosást. 

A WC-t kevés segítséggel megfelelően 

használja. 
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Évfolyam: 3. 

3. Témakör: Ruházat 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Az öltözködés sorrendje. 

Irányítás mellett a ruhadarabok 

megnevezése. 

Évszakoknak megfelelő öltözködés. 

Ruházat részeinek megnevezése. 

Öltözés-vetkőzés gyakorlása 

játékhelyzetekben. (verseny)  

Baba öltöztetése. 

Az öltözködés menetét mondja el, illetve 

mutassa meg a ruhadarabokat. 

Az alsó ruhák, majd a felsők önálló 

kiválasztásával öltözzön fel. 

Cipzárt felhúz, gombol. 

Gallért, zsebeket igazít. 

A ruhát megpróbálja összehajtani, 

helyére rakni. 

 

Öltözködés, gombolás, igazítás  

cipzár, gombok, zsinórok 

zokni, alsóruhák, kapucni 

meleg, hideg /hűvös/  

rendes - rendetlen 

vastag - vékony 

szellős – szoros 

tiszta - piszkos 

Igyekezzen önállóan otthon és az 

iskolában az alsóruhát felhúzni. 

WC- használata után tudja betűrni ingét, 

begombolni pulóverét, nadrágját. 

Saját holmiját tudja megkülönböztetni, 

ill. hasonlóságokat fedezzen fel más 

ruháival. 

Gondosan, rendesen öltözzön, 

vetkőzzön. 

 

 
Évfolyam: 3. 

4. Témakör: Család 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Szülők neve, családtagok tevékenysége. 

Cselekvések megnevezése segítséggel. 

Testvérek neve, száma segítséggel. 

Nagyszülő megmutatása fényképről. 

Élő szituációban  

apa, anya szólítása, névvel azonosítása. 

Fényképen anya, apa, testvérek, 

nagyszülők megmutatása. 

Mit csinál? Hol van? kérdésre szóval, 

egyszerű mondattal, gesztusokkal 

válaszol. 

Szerepjátékokban utánozza a szülők 

cselekvéseit. Bábokkal lejátssza az 

egyszerűbb helyzeteket. 

 

család, szülők 

nagyszülők, testvérek 

foglalkozások 

itt - ott 

messze - közel 

szeret - nem szeret 

gondoz 

Örömmel és figyelemmel mutassa képen 

a családját. 

Önállóan nevezze meg őket. 

Keresztnevet hallás alapján kösse az 

illető személyhez. 

Gesztusokkal vagy képről tudja 

megmutatni, szülei munkáját. 

A „hol” „mit csinál” kérdéseket értse, a 

maga módján válaszoljon azokra. 
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Évfolyam: 3. 

5. Témakör: Étkezés  

 
Óraszám: 8 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Főétkezések. 

Terítés. 

Néhány étel megnevezése. 

Az étkezésnél használt eszközök 

megnevezése segítséggel. 

Étkezési előkészületek gyakorlása, 

kézmosás. 

Reggeli, ebéd, uzsonna szituációs 

játékok. 

Nap, mint nap közösen és egyenként is, 

mint napos gyakorolja az étkezéssel 

kapcsolatos teendőket és a kulturált 

étkezést. 

Higiénés szokások, a tisztaság az 

asztalrend megteremtése megtartása. 

Dél-ebéd, reggel-reggeli, este-vacsora  

Szokásos ételek megnevezése.  

nap, napszak 

reggel 

dél, este 

délután, délelőtt 

terítés, étkezés, éhség 

jó étvágyat  

köszönöm 

mosogatás 

 

Megfelelő viselkedést tanúsítson a közös 

étkezések alkalmával.  

Rutinszerűen végezze el önállóan 

(felszólításra) a kézmosást, sorakozást. 

Tudja megnevezni, megmutatni a fő 

étkezéseket. 

Tudjon felsorolni néhány jellemző ételt 

napszakhoz rendelve. 

 

 
Évfolyam: 3.  

6. Témakör: Iskolánk 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Udvar, játszótér, sportpálya 

megismerése a játék- és sport 

eszközök megnevezése segítséggel. 

Alaposabb tájékozódás a terem tárgyai, 

tartozékai terén. 

A „hol van”? és a „hova való”? 

megértése. 

Helyviszonyok gyakorlása. 

Tanórákon és tanórán kívül is a neki 

kedves helyiségekben figyelmesen 

tájékozódik az eszközök, 

tárgyak között. 

Kapcsolatot keres más helyiségek, 

különbözőségét azonosságait illetően. 

Sporteszközök, játszótéri elemek 

alaposabb megfigyelése, a tapasztaltak 

megfogalmazása, helyes, balesetmentes 

használatuk. 

kedves 

pálya 

mozgás, testnevelés 

gurulás 

világítás 

ugrás 

világos, sötét 

egészséges, egészségtelen 

veszélyes, biztonságos 

erős, gyenge 

 

Biztonsággal és bátran lépjen az iskola 

különböző helyiségeibe. 

Ismerje a villanykapcsolók helyes 

működését. 

Ismerje a játékok, sporteszközök helyét 

és felhasználási módját.  

Ne veszélyeztesse társai biztonságát. 

Kérésre tudja kiválasztani a kívánt 

eszközöket. 

Figyelmeztetésre hallgasson el. 
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Évfolyam: 3. 

7. Témakör: Növények 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Virágok felismerése, egyeztetési 

gyakorlatok segítségével.  

Gyümölcsök zöldségek megfigyelése, 

megnevezése csoportosítása. 

Növények megfigyelése azonosságaik, 

különbözőségük, részeik vizsgálgatása. 

A pálmaház, füvészkert, liget, erdő, 

parkok megtekintése. 

Élő virágokat azonosít a képen 

láthatókkal.  

Megfigyeli az osztályban, folyosón, 

udvaron található virágokat, növényeket. 

Hajtásokat ültet, növényt locsol. 

Gyümölcsök felsorolását és képhez 

rendelését végzi.  

A vázában a vizet cserél. 

Zöldségeket megnevez, ízüket felismeri.  

 

élő, műanyag 

illat, íz, zamatos, ízes 

édes-savanyú 

nagy-kicsi 

gömbölyű 

hosszúkás, növekedés, hervadás 

elpusztul 

kihajt 

hajtás, ág 

Szeresse a természetet, érdeklődéssel 

figyelje a magyarázatokat, tudjon 

összehasonlítani, megkülönböztetni, fő 

fogalom alá rendezni. 

Emlékezetből tudja felsorolni a látott 

dolgokat. 

Nevezzen meg néhány növényt, virágot, 

zöldséget kép alapján. 

Lásson el növénygondozási feladatokat. 

 

 
Évfolyam: 3. 

8. Témakör: Állatok 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Baromfiudvar fogalma. 

Lakóinak felismerése, megnevezése, 

jellemző külső tulajdonságaik 

megnevezése 

segítséggel, táplálékuk, lakhelyük 

megismerése. 

Mesék az állatokról. 

Állatkerti séta állatsimogatás, 

Háziállatok. Vadállatok. Kedvenceink 

 

Oktatófilmen vagy vidéki látogatáson 

megnézi a baromfiudvart. 

Megismerkedik a haszonállatokkal, 

szárnyasokkal, emlősökkel. 

Megfigyeli a jellemzőiket, hangjukat, 

mozgásukat. 

Állatok és kicsinyeik. Lakóhelyük. 

Állatok etetése, táplálékuk megnevezése 

segítséggel. 

baromfiudvar 

- szárnyasok - emlősök 

- tollas - szőrös 

- nagy - kicsi 

- lakóhely 

- ól – istálló - tyúkól 

- gondozás 

- táplálék 

- mozgás 

- vad – szelíd, hasznos 

Szeresse az állatokat, ismerje fel azokat, 

tudja megnevezni őket. 

Tudja csoportosítani, összehasonlítani, 

tulajdonságaikat megnevezni, hangjukat 

utánozni. 

Otthon segítséggel tudjon háziállatokat 

gondozni. 

Tudjon szerepjátékokban egyszerű 

mozgásokat és hangokat utánozni. 
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Évfolyam: 3. 

9. Témakör: Lakás 

 
Óraszám: 6 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

A lakás részeinek, berendezése 

funkcióinak ismerete. 

A lakás, a szobák, a konyha, a fürdőszoba 

részletesebb megfigyeltetése, 

cselekvések helyigényhez rendelése. 

Játékos gyakorlás. 

Maketten illetve képen mutatja meg a 

lakás egységeit (szoba, konyha, 

fürdőszoba) a szobát részleteiben, 

gyerekszobát, hálószobát, nappalit. 

Ki hol szeret a legjobban tartózkodni? 

Ki, hol alszik? 

A konyha bútorait és jellemző eszközeit 

megnevezi, megmutatja. 

lakás, bútorok 

pihenés 

házimunka 

edények 

tisztálkodás 

sötét - világos, tiszta - piszkos 

száraz - vizes 

emelet 

 

Tudja maketten vagy képen megmutatni 

a lakás részeit. 

Keressen összefüggéseket szokások, 

események és a helyiségek között. 

Helyesen használja a lakás  

helyiségeit. 

Szituációs játékokban konyhai és 

fürdőszobai cselekvéseket utánozzon. 

 

 
Évfolyam: 3. 

10. Témakör: Utca - Közlekedés 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Az utcák jellemzői. 

Gyalogos és járműforgalom. 

Jelzőlámpák, jelzőtáblák. 

Közlekedési eszközök bővítése. 

Közlekedési szabályok, viselkedési 

normák. 

Az iskolába jutás során igénybe vett 

járművek megnevezése, utcanevek 

megemlítésével, segítséggel.  

Az utca megfigyeltetése, hangok, zajok 

megnevezése. 

Jelzőlámpák utasításának betartása. 

Zebra használata. 

Közlekedési eszközök színeit, méreteit 

megfigyeli - összehasonlítja. 

Rendőrös-közlekedéses játékban 

maketten vagy tanpályán gyakorolja a 

tanultakat, elmeséli, hogy jön iskolába. 

zsúfolt 

forgalmas 

hangos 

figyelem 

szabály 

piros – sárga - zöld 

nagy – kicsi, gyors - lassú  

szigorú - kedves 

udvarias – udvariatlan, utas – vezető 

 

Felszólítás nélkül rutinszerűen tartsa be 

a közlekedési szabályokat. (lámpa, 

zebra, körülnézés) 

Ismerje fel könyvből, képről is a 

valóságban tapasztaltakat. 

Tudja megnevezni a közlekedési 

eszközöket, a villamos, troli, metró, busz 

utasterét, vezető fülkéjét. 
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Évfolyam: 3. 

11. Témakör: Üzletek, vásárlás 

 
Óraszám: 15 

Tananyag Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Közös vásárlás, áruféleségek 

megnevezése segítséggel. 

A környék különböző üzletei. 

Ruházati bolt. 

Cipőbolt. 

Papírbolt. 

Élelmiszerbolt. 

Pizzériák. Cukrászdák. 

Séta alkalmával a különböző üzletek 

kirakatainak megfigyelése az 

áruféleségek felsorolása. 

Az üzletben köszönti az eladót, néhány 

árut kér, megköszön, fizet. 

Az áruk nézegetése, megnevezése, 

megmutatása csoportosítása, főfogalom 

alá rendezése. 

 

üzlet, élelmiszer, papíráru 

cukrásztermék 

ruhaüzlet-ruhanemű 

eladó – vásárló - érdeklődő 

kirakat, kirakatrendező 

dekoráció - díszítés 

 

édességek, húsfélék 

Érdeklődő legyen a környezetében lévő 

üzletekkel kapcsolatban. Állapítsa meg a 

termékek, tulajdonságait. 

Emlékezetből tudjon néhány jellemző 

dolgot felsorolni a termékekből. 

Tudja megnevezni, vagy megmutatni mi 

hova tartozik. 

 

 
Évfolyam: 3. 

12. Témakör: Foglalkozások 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 
Elvárt teljesítmény 

A tanuló tágabb környezetében 

előforduló különböző foglalkozású 

emberek munkájának megismertetése, 

eszközeik bemutatása, csoportosítása. 

Az iskolán belül 

karbantartó, takarító, konyhás 

irodai dolgozók munkájának 

megismerése. 

Szerepjátékok. 

 

Köszön az iskola dolgozóinak. 

Érdeklődik munkájuk iránt 

Benéz a műhelybe, részfeladatokat 

megnéz, szerszámokat kipróbál. 

A környéken lévő asztalosműhely, 

cukrászda, 

varroda, üzletek, megtekintése. 

Egy-egy részfeladatot megfigyel 

szerepjátékokkal rögzíti, hosszabb távon 

emlékezik rá. 

 

foglalkozások 

szakma 

titkárnő 

adminisztrátor 

gondnok 

karbantartó 

varrónő 

műhely 

iroda 

feladat 

Egyre érdeklődőbb legyen a körülötte 

élő emberek dolgai iránt. 

Köszönjön, kérdezzen. 

Türelemmel figyeljen, ha a mesterember 

megmutat, vagy magyaráz valamit. 

Tudja elemi szinten egymáshoz rendelni 

a munkaeszközöket és a különböző 

foglalkozásokat.  
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Évfolyam: 3. 

13. Témakör: Ünnepek 

 
Óraszám: 6 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Verstanulás. 

Az ünnepségeken való szereplés, 

alkalomhoz illő ruházat, viselkedés 

kialakítása, gyakorlása. 

Dalok tanulása. Ünnepi szokások 

gyakorlása. Családi, iskolai, társadalmi 

ünnepek. 

Az ünnepek hangulatának átérzése.  

Készülődés az ünnepre. Verstanulás, 

énekek gyakorlása. Önálló feladat 

végrehajtása. Ajándék v. jelkép készítése. 

Tanulótárs, tanár, szülő felköszöntése. 

Képekről az ünnepek felismerése, 

azonosítása szóban. 

Udvariassági szokások gyakorlása. 

ünnep 

zászló 

felvonulás 

köszöntés 

öröm, boldogság 

ajándékozás, díszítés 

csomagolás 

Szívesen és aktívan készüljön az 

ünneplésre. Rövid egyszerű dalt, verset 

tudjon az ünnephez kapcsolni,  

vagy a közös feladatot pontosan, 

fegyelmezetten hajtsa végre. 

Viselkedésével ne zavarja az 

ünneplést. Figyelje meg az események 

szereplőit, kellékeit és tudja azokat 

visszaidézni, elmesélni, megmutatni. 

 

 
Évfolyam: 3. 

14. Témakör: Időbeli tájékozódás 

 
Óraszám: 8 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 
Elvárt teljesítmény 

Évszakok, időjárási jelenségek 

megnevezése segítséggel. 

Napirend összeállítása. 

Évszakok jellemzőinek 

megfigyeltetése. 

A négy évszak jellemzése. 

Nevük megtanítása, képről történő 

azonosítás.  

Mesék az évszakokról. 

 

Séták, udvari játék alkalmával gyűjti az 

időjárással kapcsolatos ismereteket, 

megfigyeléseket.  

Télen a téli sportok, 

nyáron a fürdőzés emlékeit őrizve 

iskolában képekről felidézi azokat, 

kiegészítve egyéb történésekkel. 

Képeket gyűjt, szortíroz. 

Téli-nyári ruhákat válogat, közös 

halmazba teszi a köztes (is-is) 

ruhadarabokat v. képeket. 

évszakok, időjárás 

- tél, -tavasz, -nyár, -ősz 

- hideg, -meleg 

- sportok 

- napsütés, -szél 

- téli ruhák - nyári ruhák 

- szeles 

- viharos 

- hófehér 

- jég 

Ismerje az évszakok jellemző jegyeit, 

sorolja fel, nevezze meg. Végezzen 

összehasonlításokat. Jelenjenek meg 

beszédében a melléknevek, 

határozószók, igék. 

Szerepjátékokban használja fel meglévő 

ismereteit. 

Tudjon társára figyelni, vele 

beszélgetni, segíteni munkájukat. 

Kövesse és teljesítse a pedagógus. 

kéréseit. 
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Évfolyam: 3. 

16. Témakör: Társadalmi érintkezés Óraszám: 9 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Kitartóan foglalkozzon a kapott 

feladattal, ha nehézségei támadnak, 

tudjon segítséget kérni. 

Vigyázzon saját öltözékére, ha 

hiányosságot tapasztal, jelezze azt. 

Az otthon, az iskola és a tanterem rendje, 

tisztasága legyen természetes és fontos 

számára. 

 

A segítség kérésének módjai. 

Gyakorlás szituációs játékok segítségével. 

Vegye észre a nem megfelelő rendetlen 

környezetet, hívja fel rá a figyelmet, 

próbálja meg kijavítani. 

kérem 

nem tudom megtenni 

elromlott 

hibás 

javítható 

segítség 

Próbálkozzon a feladat megoldásával 

több formában, türelmesen. 

Tegyen rendet maga körül munkája 

befejezése után. 
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Évfolyam: 4. 

 

 
 

Cél: Fejleszteni a fogalmi gondolkodást a környezet tér és időbeli fogalmainak megismerésével. 

Fejleszteni az aktív szókincset készség szintre metakommunikatív jelzésekkel kísérve. 

 

 

Feladat: Az artikuláció és a beszédszervek ügyesítése. Egyszerű analóg mondatok alkotása, kérdésekre válasz adása mondatokban. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Legyen egyre pontosabb az artikulációja. Bővítse, és egyre pontosabban használja meglévő szókincsét a témakörök kapcsán. Használja egyre 

biztosabban a beszéd közlő, kérő funkcióját. Hiányos mondatokat tudjon kiegészíteni. Tudjon főfogalmi csoportosításokat végezni tárgyi cselekvéses szinten. A tanult tér- 

és időbeli fogalmakat tudja cselekedeteiben segítséggel használni. Ismerje és mutassa meg testrészeit, érzékszerveit. Használja egyre gyakrabban a viszonyszavakat és a 

melléknévfokozást. Hallgasson szívesen verseket, meséket, dalokat, vegyen részt azok előadásában. 

 

 

Értékelés: Folyamatos megfigyelés és szóbeli értékelés élethelyzetekben, beszédében, kommunikatív megnyilvánulásokban. Évenként P.A.C. felmérés. 

Félévkor szóbeli értékelő tájékoztató. Év végén szöveges minősítés. 
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Évfolyam: 4. 

1. Témakör: Beszédfejlesztési gyakorlatok 

 
Óraszám: 16 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Tárgymegnevezés segítséggel. 

Mondatbővítés kérdőszó  

segítségével, tárgy, melléknév, 

helyhatározó alkalmazásával. 

Mondókák, versek tanulása. 

Hangfejlesztés, hangleválasztás, 

hangoztatás. 

Játszadozás a beszéd és zenei 

hangokkal. 

Tárgyak, képek sokaságával soralkotás.  

Főnevet tárgyraggal megnevez. 

Melléknév használatát a tárgy, vagy kép 

milyenségét megfigyeli, megnevezi. 

Diák kér képet, megkérdezi milyen, majd 

a tanár kéri a képet és kérdez. 

Artikulációs mozgásokat lekövet, zöngét 

hangoztat, zenei hangokkal játszik. 

 

- tárgy 

- kép 

- sor 

- sok - kevés 

- figyelem 

- jó - rossz 

- kérdés, -ruha, -étel 

- gyümölcs 

- bútor 

Használja mondataiban a bővítményt.  

Ismerje a gyűjtő fogalmakat. Tudjon 

képről néhány mondatot mondani. 

Mutassa meg testrészeit, érzékszerveit 

Tájékozódjon térben és időben. 

Ügyeljen önmaga és környezete 

tisztaságára. 

Jól használja a metakommunikációs- 

jeleket. 

Mimikát, gesztusokat jól utánozzon. 

 

 
Évfolyam: 4. 

2. Témakör: Testünk ápolása 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Köröm, haj, szempilla megnevezése, 

ápolása. 

Az ápoláshoz használt eszközök 

megnevezése. 

Fodrász, kozmetikus, manikűrös 

műhelyének látogatása, a munka és 

eszközök megfigyeltetése. 

Tisztasági felelős tisztség vállalásával 

tanulótársai haját, körmét nap mint nap 

megnézi, jelzi mit tapasztal. 

Saját haját rendben tartja, megfésüli. 

Hajmosástól, szárítástól, fodrásztól nem 

fél. 

Körömkefével tisztítja körmeit.  

Képről megállapítja a pozitív és negatív 

tulajdonságokat. 

 

- körömápolás 

- arcápolás 

- hajápolás 

- tiszta 

- piszkos 

- ápolt - ápolatlan 

- egészséges - beteg 

- kezelés 

Tudja megkülönböztetni az ápolt és 

ápolatlan hajat. 

Lássa a tiszta és piszkos közötti 

különbséget és tegyen meg minden tőle 

telhetőt saját és társai gondozott 

külsejéért. 

Ismerje, nevezze meg a testrészek 

apróbb részleteit, illetve az azok 

ápolásához szükséges kellékeket, 

eszközöket. 
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Évfolyam: 4.  

3. Témakör: Ruházat 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Alsó- és felsőruházat csoportosítása 

képekkel és a valóságban. 

Kopott és új ruhák különbségei és 

hasonlóságai. 

Divatos és régimódi ruhák válogatása. 

Nap mint nap ismétli felsőruházata nevét. 

Elmeséli milyen sorrendben öltözött 

reggel. Tudatosan differenciálja az alsó-

felső fogalmát.  

Megfigyeli a ruhák tulajdonságait. 

Babák öltöztetése. 

Papírbabák ruháinak összeválogatása. 

- alsó ruházat, -felsőruházat 

- kopott, -új, -divatos 

- elavult/régimódi, -felsőtest 

- alsótest 

- felső végtag, -alsó végtag 

- sovány, -kövér, -szűk - bő 

- nagy méret, -kis méret 

- reggel, -este 

Vegye fel egyedül alsó és felső ruháit. 

Tudja megállapítani, ha ruhája 

gombhiányos, jelezni szüleinek, 

tanárainak. Igénye van a szép iránt. 

Nevezze meg önállóan a ruhák színét, 

egyéb jellemzőit, tudja azt 

megfogalmazni. 

Használjon időhatározókat és 

mellékneveket. 

 

 

 
Évfolyam: 4. 

4. Témakör: Család 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Nagyszülők felismerés, megnevezése 

irányítással. Munkanap, pihenőnap 

különbségének megfigyeltetése, képes 

napirend összeállítása. Személyi adatok 

ismétlése. 

Apa-anya neve, saját név. 

Nagymama - nagypapa neve. 

A hét napjainak tanítása. 

Hétvégi napok. 

Képek nézegetésekor a nagyszülőkkel 

kapcsolatos élmények megbeszélése. 

Tulajdonságaik megnevezése kérdések 

alapján. A hét napjainak sorolása, 

automatizálása. 

A hétvégi napok kiemelése, jelölése 

jellemző képpel. 

Heti program összeállítása képes 

formában egyszerű jelképekkel. 

Képről a saját heti elfoglaltságát mutatja, 

elmondja. 

- nagyszülők 

- nagyapa 

- nagyanya, -munkanap 

- hétvége, -pihenőnap 

- program 

- nap, -felkelő nap, -lenyugvó nap 

- reggel, -dél, -délután, -este 

- hét eleje 

- hét vége 

Mondja el a napszakokat és a 

napszakokhoz kapcsolódó eseményeket 

kérdésre válaszolva. 

Sorolja automatikusan a hét napjait, a 

hét végi napokat kérdésre tudja 

kiválasztani. 

Saját szakköri programjait tudja 

naphoz, napszakhoz rendelni. 

Érdeklődjön, tájékozódjon, gyakoroljon 

segítséggel naptáron is. 
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Évfolyam: 4. 

5. Témakör: Étkezés 

 
Óraszám: 8 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Tízórai, uzsonna napszakhoz rendelése. 

Ételféleségek, eszközök, 

csoportosítása. 

Nyers és főtt ételek. 

A hetes, napos munkája. 

Ünnepi szokások kialakítása. 

Ünnepi étkezés, ünnepi ételek és meleg 

ételek. 

A felügyelő ill. tanár segítségével 

összegyűjti és előkészíti az étkezéshez 

szükséges kellékeket. 

Terít, elpakol. 

Az ételeket megnevezi.  

A hetes, illetve napos teendőinek 

megnevezése, feladatainak bemutatása. 

Az ünnepi étkezés jellemző kellékeit 

képek alapján kiválogatja. 

- tízórai, -uzsonna 

- ételek, -evőeszközök 

- hetes, -napos 

- feladat, -terítés, -leszedés 

- finom 

- folyékony 

- illatos 

- kemény, -puha 

- éhség, -szomjúság 

 

Ismerje az étkezéseket megelőző 

előkészületek sorrendiségét, kellékeit 

és azok megfelelő használatát.  

Váljék szokásává a tiszta, rendes 

étkezés, az elpakolás. 

Gyakorolja és tudatosan használja a 

konvencionális beszédformákat.  

„Jó étvágyat!”„Kérem szépen” 

„Köszönöm szépen” 

 

 
Évfolyam: 4. 

6. Témakör: Iskolánk 

 
Óraszám: 6 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

A padlás, pince megismerése, 

funkciójának megnevezése irányítással. 

Falusi padlások, pincék élőben és 

olvasmányokból. 

Képek alapján az ismeretek elmélyítése.  

Raktárak. 

Az iskola környéke. 

Tanári irányítással padlás megtekintése, 

régi dolgok megfigyelése. 

Kosár, ládák tapintása, tulajdonságok 

megnevezése. 

Falusi padlás régiségeinek tisztogatása, 

pince eszközeinek megfigyelése, 

megnevezése. 

Képek alapján az emlékek felidézése, 

megnevezéssel, főfogalom alá 

rendeléssel. 

 

- padlás - pince 

- raktár 

- fönt, -lent 

- piszkos 

- régi, -új 

- magas 

- hideg/hűvös 

- nedves 

- hordó, -kosár, -prés 

- sötét, -világos 

Érdeklődéssel figyelje a számára új 

dolgok bemutatását. 

Vegyen részt a felfedező munkában, 

képes legyen emlékezni, 

összehasonlítani. 

Tudja főfogalom alá rendezni az 

újonnan tanult fogalmakat. 
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Évfolyam: 4. 

7. Témakör: Növények 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Növény réseinek bemutatása, 

megnevezése. 

Konyhakert fogalmának kialakítása. 

Konyhakerti növények felismerése, 

megnevezése. 

Zöldségfélék. Kertek, virágok. 

Virágoskert virágainak felismerése, 

megnevezése. Kertészkedés. 

A növénycsoportok megfigyelése, 

tapintása, szaglása, ízlelése. 

Egy-egy növény részeire bontása, a 

részek megfigyelése, megnevezése. 

Konyhakert növényei, nevük, színük, 

ízük. Virágoskerti illatok, színek, formák. 

Képeken a tanultak alkalmazása. 

Csoportosítás, főfogalmak.  

rész - egész 

gyökér, szár, levél, virág, termés 

konyhakert 

zöldség félék 

virágok 

szín 

forma 

íz, illat, ehető – nem ehető 

Tudjon egyre hosszabban megfigyelni, 

összpontosítani.  

Értse a rész- egész viszonyát. 

Tudjon főfogalom alá rendezni színt, 

formát. Egyeztessen, fogalmazzon meg 

kérdéseket. Kérdésre válaszoljon.  

Jelenjen meg beszédében az elemi 

kíváncsiság. 

 

 

 
Évfolyam: 4. 

8. Témakör: Állatok 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 
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Háziállatok és kicsinyeik, megnevezése. 

Gazdasági udvar fogalmának 

kialakítása. 

Néhány erdei állat bemutatása. 

Mesék az állatokról. 

Élő környezetben megfigyeli a 

legismertebb állatok jellemzőit, 

kicsinyeiket. Megnevezi őket. 

Összehasonlít, megkülönböztet. Tanórán 

könyvek, képek alapján felidézi a 

látottakat. 

Tulajdonságok alapján főfogalom alá 

rendezése. Mesék dramatizálása során 

állathangok utánzása. 

Állatok mozgásának lekövetése, 

tulajdonságaik megnevezése. 

Állatos versek dalok tanulása. 

 

gazdasági udvar 

háziállatok 

kölyök 

ellés, vemhesség 

nagy-kicsi 

szelíd, harapós 

karmolás, dorombol 

baromfi, szárnyasok, emlősök 

lassú-gyors - fürge 

veszélyes 

vad 

erős-gyenge 

Érdeklődéssel szemlélje a körülötte 

lévő élővilág létezését. 

Kérdezzen, érdeklődjön. 

Fogalmazza meg gondolatait, 

élményeit mondatokban. 

Felkiáltó mondat, hangsúlyos beszéd 

jelenjen meg közléseiben. 

Bővítsék szókincsét a határozószók, 

igék. 

 
 

 

 

Évfolyam: 4. 

9. Témakör: Lakás 

 
Óraszám: 6 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

A lakás további helyiségei, illetve a fő 

helyiségek alaposabb megfigyelése. 

Eszközök és azok funkciói. 

Háló, nappali, konyha, gyerekszobák, 

fürdő, kamra jellemzői. 

Mit hol találunk, mit teszünk vele, 

milyen tulajdonságai vannak. 

Maketten vagy képeken rendez be lakást, 

emlékezve ill. felhasználva saját 

lakóhelye példáját. Összeválogatja a 

helyiségek berendezésit, tárgyait és a 

megfelelő helyre helyezi őket. 

A konyhai eszközöket szortírozva azokat 

megfelelő helyre teszi el. 

Szituációs játékokban főzést, takarítást 

jelenít meg. 

helyiségek 

eszközök 

főzőeszközök - evőeszközök 

- sötétítés, -világítás 

- takarítás 

- felújítás 

- pihenés, -éjszaka, -ágyazás 

- érkezés, -indulás 

- bejárat, -kijárat 

- helyre tesz, -rend, -rendetlenség 

Tudja mondataiban használni a 

bővítményeket.  

Ismerje a gyűjtő fogalmakat. 

Beszédkészségének megfelelően 

tudjon egy-két mondatot mondani. 

Tudja a lakás helyiségeit, berendezési 

tárgyait több jellemzőjével bővítve 

elmondani, megmutatni. 

Tájékozódjon az időben és a térben. 

Ügyeljen környezete tisztaságára.  

 

 
Évfolyam: 4. 

10. Témakör: Utca, közlekedés 

 
Óraszám: 10 
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Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Megkülönböztető jelzések 

megismerése, felismerése. Közlekedési 

és utazási szabályok betartása. 

Balesetek megelőzésének feltételei. 

Mentő, tűzoltó, rendőrségi autók 

jellemzői. 

Sorompó, fénysorompó. 

Utcai séta alkalmával spontán 

megfigyelés. 

Szervezett látogatás formájában 

mentőállomás, tűzoltóság, rendőrség 

jellemzőinek megfigyelése. 

Emlékezetből tanórán képek alapján 

azonosítja a látottakat. 

Főfogalmak alá rendezi, megnevezi a 

tanult, látott eszközöket. 

Játékos formában alkalmazza, 

megjeleníti a látottakat. 

közlekedés 

szabályok 

tilos 

átkelőhely 

megkülönböztető jelzés 

sziréna, tűzoltóság, rendőrség 

mentők 

tűz 

baleset 

Egyre biztonságosabban és 

biztosabban közlekedjen a megszokott 

útvonalakon. Köszönjön a vezetőnek, 

jelezze szándékát. Ismerje fel a 

megkülönböztetett járműveket, azok 

jelzéseit értse, nevezze meg. 

Tudja az iskola utcájának nevét. 

Használjon mellékneveket, 

határozószókat. Kérdezzen, 

hangsúlyozzon. 

 

 
 

 

Évfolyam: 4. 

11. Témakör: Üzletek, vásárlás 

 
Óraszám: 15 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Vásárlás önkiszolgáló boltban, 

viselkedési szabályok betartása. 

Az üzlet különböző pontjainak 

megfigyelése. 

Áruféleségek vásárlása, csoportosítása. 

Az áruk hasonlósága különbözősége. 

A fizetés módja. A csomagolás. 

Gyűjtő fogalmak kialakítása. 

Szervezett közértlátogatás alkalmával 

önállóan összeválogatott árukat kosárba 

gyűjti, és a pénztárhoz viszi. Tanár 

kérésére megkeres bizonyos árucikkeket, 

megnevez, megmutat, tapint, tapasztal. 

Az emberi érintkezési formákat 

gyakorolja. Köszön, kér, megköszön. 

Szituációs játékokban megjeleníti a 

tanultakat. 

bevásárló központ 

nagyáruház, tejtermékek 

zöldség-gyümölcs 

tésztafélék 

húsfélék 

vegyi áruk 

pékáruk 

konzervek 

papíráru, italok, édességek 

Ismerje és használja a napszakok 

szerinti üdvözlési módokat. 

Tudja megnevezni, megmutatni a 

látottakat. Ismerje fel a jellemző 

jegyeket, a megismert tárgyakkal, 

képekkel végezzen csoportosításokat. 

Szerepeljenek beszédében 

melléknevek, határozószók, igekötős 

igék. 

 

 
Évfolyam: 4. 

12. Témakör: Foglalkozások 

 
Óraszám: 12 
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Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Iparosok munkájának megismerése, 

eszközeik csoportosítása. 

- asztalos 

- villanyszerelő 

- kőműves 

- vízvezeték szerelő 

- TV-rádió szerelő, -pék, -cukrász 

- fodrász, -szabó 

- orvos, nővér, gyógyszerész. 

Iparosok bemutatása élőben és képekről. 

 

Tanári felügyelettel illedelmesen, az 

udvariassági szokásokat betartva 

megfigyeli a mesteremberek műhelyeit, 

eszközeit, munkamozdulatait. 

Kérdez, kér, megköszön, kipróbál. 

Megismerkedik a tárgyak 

tulajdonságaival és néhány 

munkafolyamat kezdő és végső 

állapotával. 

- iparos 

- faanyag 

- kábelek, zsinórok 

- áram, -veszélyes 

- forró  

- éles 

- hosszú, -rövid 

- nedves, -száraz 

- nehéz, -könnyű 

- megrendel 

- ráfizet, -nyers, -sült 

A tanár utasításait betartva 

érdeklődéssel figyelje a különböző 

szakmák jellemzőit. Tudjon 

kommunikálni a mesteremberekkel. 

Tudja egyeztetni a tanórán képek 

alapján a látott dolgokat. 

Legyen az összehasonlítás alkalmával 

gyors és pontos. Tudja a látott 

eszközök közül a legjellemzőbbeket 

megnevezni, megmutatni. 

Szerepjátékban gesztusokkal tudja 

kifejezni magát. 

 
 

 

Évfolyam: 4. 

13. Témakör: Ünnepek 

 
Óraszám: 5 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Ünnepi szokások, a 

hozzájuk kapcsolódó versek dalok 

segítséggel. 

Társadalmi, iskolai, családi ünnepek, 

névnapok további megünneplése. 

Közös ajándék készítése. 

Terem dekorációjához díszek készítése, 

a felhasznált anyagok megnevezése, 

jellemzése. 

Tanulótársaival közösen és egyénileg is 

verseket, énekeket tanul. 

Ünnepségen tevékenyen részt vesz. 

Kézimunkával hozzájárul a kellékek 

elkészítéséhez. 

Az ünnepekkel kapcsolatos fogalmakat 

gyakorolja, ismereteit csoportosítja. 

A különböző ünnepekhez tartozó 

eseményképeket összehasonlítja, 

megkülönbözteti. 

 

- ünnep 

- névnap 

- születésnap 

- fegyelmezett 

- vidám - szomorú 

- boldog 

- hatalmas 

- díszes 

- ajándék 

- szeretet 

Egyre aktívabban kapcsolódjon be 

egyénileg is az ünnepi készülődés 

folyamatába. Vállaljon rövid 

szereplést, feladatot a műsorból. 

ismerjen verset, dalt valamennyi 

ünnepről. 

Társait biztassa, együtt örüljön 

örömeiknek, sikereiknek. 

Képekről ismerje fel az ünnepeket. 

Nevezze meg, sorolja fel jellemzőiket. 

 

 
Évfolyam: 4. 
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14. Témakör: Időbeli tájékozódás 

 
Óraszám: 8 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Évszakok változásainak megfigyelése. A 

hét napjainak felsorolása. Napszakok 

Tegnap, ma, holnap fogalmának 

kialakítása. 

Képes órarend készítése. 

Képes napirend készítése. 

Reggel- dél – délután – este a kapcsolódó 

rutinszerű tevékenységekkel. 

Az évszakok jellemzőit természetes 

módon, valamint képekről felismeri, 

megnevezi. 

Téli - nyári sportokat megnevez. 

A hét napjait jó sorrendiséggel felsorolja, 

saját életének eseményeit hozzárendeli. 

A napszakoknak megfelelő 

tevékenységeket ismer. 

évszak 

tavasz, -nyár, -ősz, -tél 

fürdőzés, napozás 

síelés, szánkózás 

havazás 

dér, jég 

tegnap, ma, holnap 

elmúlt 

lesz 

Ismerje fel képekről biztonsággal az 

évszakokat, 

az évszakokhoz a jellemző képeket 

válassza ki, rendezze össze. 

Tudja elhelyezni napszakokat illetően 

a különböző cselekvéseket, 

történéseket. Használja a ma, tegnap, 

holnap fogalmát. Meséljen napi 

élményeiről. Használjon beszédében 

ragokat, határozószavakat, 

igekötőket. 

 
 

 

 

Évfolyam: 4. 

16. Témakör: Társadalmi érintkezési formák  Óraszám: 12 

 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 
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A köszönés formáinak megtanulása és 

gyakorlása. 

A beszélgetés, egymás türelmes 

meghallgatása legyen természetes a 

mindennapi kommunikációjukban. 

Szabadidős tevékenységükben jelenjen 

meg a szabályjáték, ne csaljanak, viseljék 

el a vereséget. 

Örüljenek egymás sikerének. 

Mozi, cirkusz és színházlátogatások 

alkalmával legyenek érdeklődők, ne 

zavarják egymást és a többi nézőt. 

 

Szituációs játékokban a tanultak 

alkalmazása.  

Az elkövetett hibák felismerése, javítása 

legyen természetes. 

Kis csoportokban vegyen részt kulturális 

és sporteseményeken, ott viselkedjen 

megfelelő módon. 

szabadidő 

szabály 

csalás 

győzelem,  

vereség 

csend 

figyelem 

előadás 

szünet 

taps 

tetszett  

érdekes 

unalmas 

szeretnék kimenni 

Felszólítás nélkül megfelelő módon 

köszönjön. 

Iskolán kívüli alkalmakon 

viselkedjen az elvárt módon. 

Fegyelmezze magát. tudjon sorba 

állni ruhatárnál, pénztárnál. 
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Évfolyam: 5. 
 

 

Cél: A kapcsolatteremtő készség tájékozódó képességét fejleszteni közvetlen környezetében. 

A jól artikulált beszédet kialakítani, a bővített mondatokat megjelentetni a beszédében. 

 

 

Feladat: Kívánságait tudja közölni környezetével, társaival alakítson ki jó kapcsolatot. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Aktív szókincse bővüljön a tanult témakörökben. 

Fejezze ki magát bővített mondatokkal. Jelenjenek meg a hangulati elemek beszédében. 

Jelenjenek meg melléknevek, határozószók, igekötők spontán beszédében.  

Jelezze észrevételeit, szükségleteit, tudjon segítséget kérni, megköszönni. 

Ismerjen fel és fogalmazzon meg tulajdonságokat. 

Étkezésnél kiránduláskor magatartása megfelelő legyen. A témakörök fő fogalmait beszédében megfelelően használja. 

Tudjon főfogalom alá rendezni az állat és növényvilág témakörökben különböző tulajdonságok alapján. 

Használjon mondatbővítményeket és múlt időt. 

Legyen tisztában a legfontosabb ünnepek jelentőségével. Közös ünnepeken alkalmanként legyen közreműködő. 

Ismerje legfontosabb személyi adatait. (név, cím) Ismerje fel, mutassa meg érzékszerveit és tudja azok funkcióit. 

Ismerje fel természeti kincseinket, néhánynak ismerje meg hasznát, jelentőségét. 

 

 
Értékelés: Folyamatos megfigyelés és szóbeli élethelyzetekben, beszédében, kommunikatív megnyilvánulásokban. Évenként P.A.C. mérés. 

Félévkor szóbeli értékelő tájékoztató. Év végén szöveges minősítés. 
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Évfolyam: 5. 

1. Témakör: Beszédfejlesztési gyakorlatok 

 
Óraszám: 14 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Beszédmotoros gyakorlatok. 

Beszédtechnikai gyakorlatok. 

Artikuláció tisztítása, javítása. 

Légző gyakorlatok. 

Tárgymegnevezés, mondatalkotás. 

Mondatbővítés kérdőszó segítségével. 

Hely-, idő-, cél-, 

eszközhatározó alkalmazásával. 

Verbális emlékezet fejlesztése. 

 

Hang ciklizálása a ritmusos beszéd 

érdekében. Környezeti tárgyak  

megnevezése egyre bővülő körrel. 

Mi ez? Ki ez?  

Miért? Hogyan? 

Ki? Hová?  

Kérdőszavakat használja. 

A téri relációkat kezdje el beszédében 

használni. 

A határozók tegyék nyitottabbá, 

gazdagabbá szókincsét, 

kommunikációját. 

 

hol, hová 

miért, mikor 

ki 

mivel 

kit, mit 

hangos, halk 

hosszú, rövid 

soralkotás, rámutatás 

Vegyen részt egyre élénkebben a 

kommunikációban. 

Kérdezzen, érdeklődjön a körülötte 

zajló eseményekről. 

Utasítások végrehajtásakor értse a 

határozószók jelentését. 

Beszéde legyen hangsúlyos, jó ritmusú, 

megfelelő hangerejű. Rendezzen 

tárgyakat, képeket gyűjtőfogalom alá. 

Tudjon segítséggel bemutatni 4-5 

verset, mondókát, éneket. 
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Évfolyam: 5. 

2. Témakör: Testünk ápolása 

 
Óraszám: 15 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Ízületek megnevezése (könyök, térd, 

boka), helye és funkciója. 

Egészségügyi ismeretek bővítése. (fiú – 

lány közötti eltérés észrevétele) 

Testápolás. 

Fertőzések kivédése. 

Kórházi tartózkodás fontossága. 

Az ismertebb betegségek és jellemző 

tüneteik. 

A gyógyulás módja. 

Néhány kezelési mód és kellékeik. 

Tanári segítséggel önmagán és társai 

testén megmutatja és megnevezi a váll, a 

könyök 

a térd, a csukló és a boka testrészeket. 

A testen tájékozódik téri fogalmakat 

gyakorolva. 

Az orvosi szobában megnézi a főbb 

kellékeket. 

Ismeri a testápolás módjait. 

Fertőző betegségeket megnevez, a 

tüneteiket felsorolja. 

A fertőzések elkerülésének, 

megelőzésének módjai. 

test - testrész 

ízület 

felül - alul 

jobb oldali - bal oldali 

bedagadás 

fájdalom 

láz 

betegség 

kezelés 

orvosság 

kenőcs 

gyógyítás 

recept 

türelem 

Mutassa meg kérésre a megnevezett 

testrészt (ízületeket). 

Nevezzen meg gyakori betegségeket.  

Mutasson meg képen a fogalomnak 

megfelelő testrészt. 

Önállóan hajtsa végre a testrész térben 

történő utasítás szerinti mozdítását. 

Rendezze a megismert fogalmakat 

főfogalom alá, és szókincsébe beépítve 

használja. 

Jelezze problémáit és kérjen segítséget. 

Tartsa be a kapott utasításokat a 

gyógyulás érdekében. 
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Évfolyam: 5. 

3. Témakör: Ruházat 

 
Óraszám: 8 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Évszaknak és alkalomnak megfelelő 

ruházat kiválasztása 

irányítással. 

Mesék más népek szokásairól. 

Divatlapok nézegetése a színek formák 

megfigyelése. 

Képek segítségével csoportosítja az 

évszaknak megfelelő ruházatot. 

Közös halmazokba rendezi a minden 

évszakhoz tartozó darabokat. 

Újságokból, katalógusokból 

különlegességeket kivág, gyűjt, füzetbe 

rendez. 

Egyre önállóbban fogalmazza 

meg gondolatait melléknevek 

segítségével. 

Önállóan öltözik, vetkőzik. 

évszak 

megfelelő 

illő 

divatos 

kellemes 

puha 

kellemetlen 

kemény 

őszi, téli, tavaszi, nyári 

garbó 

zakó 

Tudja a ruházatot szezonálisan 

csoportosítani, és azok minőségi 

jellemzőit saját szavaival elmondani. 

sorolja fel a saját ruházata színeit, egyéb 

jellemzőit. 

Vegye észre ruházatán 

hiányosságokat, rendetlenséget. 

Újságokban látható ruhákról önálló 

véleménye legyen a „tetszik”, „nem 

tetszik” érzelmi 

megnyilvánulás kifejezésével. 
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Évfolyam: 5. 

4. Témakör: Család 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Születési hely, idő. 

Kórház, kórházi alkalmazottak. 

Kórházi élmények.  

Az anya leánykori neve. 

Az anya tulajdonságainak 

megfigyeltetése, megfogalmazása. 

Élmények, érzelmi benyomások 

megfogalmazása. 

Tanári segítséggel személyi adatait 

ismétli, önállóan elmondja. 

Édesanyja nevét megtanulja. 

Édesanyja külső tulajdonságait 

segítséggel megfigyeli, megnevezi. 

Név, születési hely, idő automatizált 

megtanulása. 

Születésnap, névnap számontartása, 

felköszöntés. 

A kórházhoz kapcsolódó élmények 

(látogatás, vagy vele kapcsolatos 

betegség emléke) megfogalmazása, vagy 

megmutatása. 

Érzelmeit kifejezi szóban és 

gesztusaiban, mások érzelmi 

megnyilvánulásait észreveszi, és 

tiszteletben tartja. 

 

születés 

kórház 

orvos 

nővér 

betegség 

laboratórium 

vizsgálat 

személyi adatok 

magas  

vékony  

kövér 

alacsony 

kedves, mérges  

szigorú 

szeretet 

harag, szomorúság 

Tudja megmondani kérdésre  

saját nevét, születési helyét és idejét. 

Tudjon a kórházról néhány mondatot 

önállóan elmondani. 

Tudja édesanyja nevét. (legalább 

keresztnevét) 

Kérdésre tudja kiválasztani édesanyja 

külső és belső tulajdonságait. 

Tudja szerepjátékokban felidézni és 

megjeleníteni ismereteit, élményeit. 
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Évfolyam: 5. 

5. Témakör: Étkezés 

 
Óraszám: 8 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Konzervek, mirelitek, megismerése, 

felhasználása. 

Az ételféleségek körében szerzett 

ismeretek bővítése. 

Salátafélék különféle édességek. 

Az étkezés kulturált 

viselkedésformái. 

Egészséges táplálkozás. 

Közértben a többi áruféleség 

megfigyelése mellett alaposabban 

tájékozódik a mirelit- 

áruk és a konzervek pultjánál. 

Segítséggel megnevez különböző mirelit 

árukat, konzerveket. 

Elkészítési módjukról ismertetőt hallgat, 

és bemutatót néz meg. 

Beszámol ismereteiről emlékezetből és 

eseményképek segítségével. 

konzerv 

mirelit 

felolvad  

felmelegít 

fagyasztás 

tárolás, szállítás 

hűtőház, tartósítás 

tömörítés, csomagolás 

ízléses 

hideg, forralás 

félkész 

Önállóan csoportosítsa és rendezze 

főfogalom alá a látott ételféleségeket 

tulajdonságaik alapján. 

Nevezze meg az árut, 

tudjon felhasználási módjáról egyszerű 

mondatokkal beszélni, tudását a 

tankonyhán bemutatni. 

Nevezze meg az ételeket ill. 

áruféleségeket 

a csomagolás segítségével. 
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Évfolyam: 5. 

6. Témakör: Iskolánk 

 
Óraszám: 7 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Műhelyek, raktárak, szakköri szobák, 

megismerése, funkciójuk megfigyelése. 

A műhelyek eszközeinek megfigyelése, 

kipróbálása, tulajdonságaik 

megfogalmazása. 

Az ott dolgozók nevének megtanulása 

és használata. 

Elemi szintű kommunikáció 

gyakorlása. 

Figyelmesen hallgatja és kéri a tanár, 

illetve szakember bemutatóját.  

Kérdez, megfogja és megfigyeli a 

számára új tárgyakat. Megfigyeli a 

helyiség jellemzőit, tanári segítséggel 

megfogalmazza a látottakat. 

Tornateremben, kerámia műhelyben, 

tanári szobában, 

irodában, 

raktárban 

konyhában szerez új ismereteket. 

Ismereteit szavakban, mondatokban 

fogalmazza meg. 

műhely 

raktár 

szakkör 

agyagozás 

irodai munka 

edzés, erősítés 

tárolás 

javítás, szerelés 

vezeték 

fűtés 

gyúrás 

kenés 

formázás, díszítés 

rend 

A műhelylátogatások során 

magatartásával ne zavarja a 

foglalkozást. 

Illedelmesen kérdezzen. 

Óvatosan használja új eszközét. 

Emlékezetből tudjon később  

visszatérni a tanultakra. 

Rendezzen főfogalom alá. 

Gazdagítsa spontán beszédét 

melléknevek, viszonyszók 

használatával bővített 

kommunikációval. 

Tudjon segítséget kérni, ha szükséges. 

Ne hagyja félbe megkezdett munkáját. 
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Évfolyam: 5. 

7. Témakör: Növények 

 
Óraszám: 8 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Az élő környezet. 

A növények hatása életünkre. (Jó 

levegő, vitamin) 

A növények fejlődése, a fejlődés 

feltételei. 

A fa részeinek bemutatása. 

Zöldségek, gyümölcsök szedése, 

tárolása, tartósítása. 

Gabonafélék megismertetése  

felhasználása. 

Természetben megfigyeli a fát, érinti, 

tapintja, megnevezi részeit. 

Filmen, vagy a természetben megfigyeli 

a zöldségek, gyümölcsök betakarítási 

módját, cselekvően részt vesz a 

munkálatokban. A fagyasztás hűtés és 

tartósítást képekről vagy üzemlátogatás 

során megfigyeli. Filmről, képről, 

gyártási felhasználási módjait is 

megismeri. 

lomb 

szár, törzs, gyökér 

levél 

zöldségek 

leveles-gumós, bogyós 

egészséges, finom 

savanyú, keserű, édes, zamatos 

hasznos 

gabona, malom-őrlés, dagasztás, tárolás 

Kapcsolódjon be tevékenyen a 

tanórákba. Gyűjt, rendszerez, 

megfogalmaz. 

Élményeit szívesen meséli, mutatja. 

Felsorol, összehasonlít. 

Igekötős igéket használjon. 

Önállóan próbálja megfogalmazni a 

termények évszakhoz történő 

rendelését és analógiákat. 

 

 
Évfolyam: 5. 

8. Témakör: Állatok 

 
Óraszám: 8 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Háziállatok fogalmának bővítése. 

Hobbiállatok.  

Ház körül élő állatok csoportosítása 

(hasznos, káros) 

Mesék, dalok, versek az állatokról. 

A felsorolt állatok tápláléka, életmódja, 

haszna. 

Séta vagy kirándulás alkalmával közelről 

ismerkedik az állatokkal. 

Megnevezi, megfogja őket. 

Eteti, itatja, gondozza őket ottléte alatt. 

Megnézi az állatokkal kapcsolatos 

tárgyak eszközök sokaságát. 

Ház körüli állatokról, filmből, könyvből 

szerez ismereteket. 

Párhuzamot von háziállatok és 

élelmiszerek között. 

Meséket, verseket, dalokat tanul. 

háziállat 

haszonállat 

rágcsáló, kártevő 

szaporodás 

gondozás 

feldolgozás, hasznosítás 

hobbi 

kedves, félénk, vad 

sérülékeny 

szorgalmas, lusta 

gondoskodó 

Vegyen részt eddigi ismereteire 

támaszkodva az új helyzetben. 

Emlékezzen, 

találjon analógiákat a régi és új 

ismeretek között. 

Gondolatait világos mondatokkal 

fejezze ki. 

Saját élményeit ossza meg társaival. 

Tudjon egyre jobban tájékozódni az őt 

körülvevő természeti világban. 
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9. Témakör: Lakás  

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Kézi és elektromos háztartási gépek 

megfigyelése, megismerése, 

megnevezése, balesetmentes használata 

segítséggel. 

Lakóházak típusai. 

Egyéb épületek a környéken. 

Jellemző jegyek megfigyelése. 

 

Közvetlen környezetében lévő 

elektromos háztartási gépeket megfigyel, 

segítséggel kipróbál. Porszívó, robotgép, 

gyümölcscentrifuga, kávédaráló, turmix, 

kenyérszeletelő, mikrohullámú sütő, 

kenyérpirító működésének jellemzőit 

megfigyeli és megfogalmazza. 

A gépek és az ételféleségek 

összekapcsolása. (Mit, mivel, miért, 

hogyan?) 

 

kézi szerszámok 

elektromos 

áram 

konnektor 

zsinór 

hangos  

halk, gyors 

lassú 

veszélyes 

üres, tele keverés 

melegít 

aprít 

Érdeklődéssel és bátran próbálja ki - 

irányítás mellett a kezébe adott 

gépeket. 

Tudja megfogalmazni tapasztalatait. 

Kérdésre igéket, határozókat, 

mellékneveket használva válaszoljon. 

Ismerje a társasház, családi ház 

fogalmát. 

 

Óvja szűkebb és tágabb környezetét. 
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10. Témakör: Utca, közlekedés 

 
Óraszám: 14 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Helyi és távolsági, valamint 

a tömegközlekedés fogalmának 

kialakítása. 

Járművekkel kapcsolatos mesék, versek 

tanulása. 

Utak, sztrádák, sínek, alagutak, 

aluljárók felismerése, megnevezése, 

balesetmentes használata. 

Tágabb környezetükről térképet 

készítenek, azon tájékozódnak. 

Balesetmentes, figyelmes közlekedés. 

Szervezett formában helyi és távolsági 

buszok állomásaira látogat. 

Megnézi a repülőteret. 

Megfigyeli a különbségeket. (szín, felirat 

stb.) 

A hangosbemondó szavait értelmezi 

segítséggel. 

Térképen nézheti meg segítséggel az 

útvonalat. 

A metróállomások és a vasúti közlekedés 

jellemzőit összegyűjti. 

Hajókirándulás alkalmával a vízi 

közlekedésről szerez új ismereteket. 

 

helyi - távolsági 

kilométer 

útvonal 

úti cél 

vidék 

közel - messze 

gyors 

hajóállomás 

jegypénztár 

kapitány 

tömeg 

vészfék 

indulás, érkezés 

Ne zavarja viselkedésével a tanulmányi 

séták rendjét. 

Érdeklődéssel vegyen részt a 

bemutatókon, kérdezzen. 

Önállóan rendezze csoportokba a 

különböző közlekedési eszközöket, azok 

állomásait és egyéb jellemzőit. 

Saját élményeit mondatokban 

fogalmazza meg. 

Találjon összefüggést a szituációk és a 

közlekedés fajtái között. 

Játékokban elevenítse fel élményeit, 

tapasztalatait. 
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11. Témakör: Üzletek, vásárlás 

 
Óraszám: 13 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Áruház látogatása, áruféleségek 

megnevezése, konvencionális 

kifejezések gyakorlása, irányítással. 

Piaclátogatás, vásári áruk, 

utcai árusok. 

A pénz értéke. 

A költekezés megelőzése, felesleges – 

szükséges mérlegelése. 

Szervezett formában részt vesz 

üzletközpont megtekintésén. 

Az üzletközpont különböző részeit 

számba veszi. 

Hasonlóságokat és különbözőségeket 

keres a különböző helyek (áruház, piac, 

utcai árusok) között. Gondolatait 

megfogalmazza. Szerepjátékot végez. 

 

üzletközpont 

piac, butik 

trafik, folyosó 

emelet - földszint 

dekoráció 

árubőség 

fizetőeszköz 

udvariasság, figyelmesség 

lopás 

Egyre több áruféleséget nevezzen meg, 

rendezze főfogalom alá önállóan is. 

Saját véleményét fejezze ki a látottakkal 

kapcsolatban. 

Tudjon szerepjátékban azonosulni 

vevővel és eladóval. 

Használjon egyre inkább igeidőket, 

határozókat, mellékneveket. 

 

 

 
Évfolyam: 5. 

12. Témakör: Foglalkozások 

 
Óraszám: 12 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

További iparosok munkájának 

megismerése, eszközeik 

csoportosítása. 

TV-rádió szerelő, 

varrónő, 

ács, 

villanyszerelő, 

hangszerjavító, 

cipész. 

 

Szervezett formában látogatja meg a 

különböző szakmák képviselőit. 

Megfigyeli munkájukat és eszközeiket. 

Kipróbál, megtapasztal mozdulatokat.  

Kér, kérdez, megnevezi a látottakat. 

Képeken egyezteti, és főfogalom alá 

rendezi a megismert fogalmakat, 

tárgyakat. 

szerelő 

varroda 

ácsmunka, villanyszerelés 

javítás-készítés, talpalás, bőr 

tégla 

kábel, áram 

háztető, gerenda 

magas 

veszélyes 

nehéz-, könnyű munka 

Tegyen eleget a nevelő kéréseinek. 

Használja a múlt és jelen időt kifejező 

szavakat. 

Tartsa be üzletbe lépéskor a tanult 

udvariassági formákat, rendszabályokat. 

Kérdezzen, és bővített mondatban 

válaszoljon. 

A látottakat önállóan tudja emlékezete 

alapján rendszerezni. 
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13. Témakör: Ünnepek 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Nemzeti, társadalmi, családi  

ünnepekre készülődés irányítással. 

Az ünnepek eredete, történetének 

ismertetése. 

Augusztus 20., Március 15. 

Nemzeti ünnep, 

Petőfi Sándor, 

Szent István, 

nevükhöz és az eseményekhez 

kapcsolódó történetek. 

Mikulás, ajándékozási szokás. 

Karácsony, Jézus születése 

Figyelmesen hallgatja a történeteket. 

Képeket gyűjt és rendszerez az 

ünnepekkel kapcsolatban. 

Az aktuális ünnepnek megfelelő 

kellékeket, ajándékokat készít 

segítséggel. 

Verseket, dalokat tanul és előad 

csoportban vagy önállóan.  

Versenyekre, vetélkedőkre készül. 

nemzet 

család 

hazaszeretet 

ünnepélyes 

Himnusz 

csend 

felvonulás 

király 

megváltó 

költő, költemény, előadás 

múzeum 

tűzijáték 

Szívesen vegyen részt az ünnepi 

készülődésben.  

Vállaljon önálló feladatot. 

Verseket, dalokat örömmel mutasson be 

az iskolában és otthon. 

Örüljön társai sikereinek. 

Az ünnepekkel kapcsolatos fogalmakat 

helyesen értelmezze, tudja a megfelelő 

eseményekhez kapcsolni. 

Játékosan tudjon utánozni néhány 

jellegzetes ünnepi eseményt. 

Himnusz hallgatása alatt álljon vigyázz 

állásban. 
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Évfolyam: 5 

14. Témakör: Időbeli tájékozódás 

 
Óraszám: 6 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Évszakok, hónapok neveinek sorrendbe, 

cselekvésekhez, napszakokhoz 

rendelése. 

Múlt jelen és a jövő történéseinek 

megfogalmazása.  

Tanári irányítással, képek segítségével 

elmélyítik az évszakok ismérveit. 

A hónapok neveit versek, dalok 

segítségével automatizálja, 

eseményekhez rendeli.(születésnap, 

ünnepek) 

Naptár használata. 

Mikor lesz? Már elmúlt. stb. 

Régi korok meséiből, tárgyaiból 

segítséggel következtetéseket von le. 

Filmekből látott jövőmotívumokat tanári 

segítséggel feldolgoz. 

Ne féljen a sci fit tartalmazó képektől, 

történetektől. 

Válassza el a valóságot a mesétől, kitalált 

történetektől. 

 

év 

évszak 

hetek 

hónapok 

napok 

kellemes 

kellemetlen 

rövid 

hosszú 

múlt 

jelen 

jövő 

nyugalom 

félelem 

Önállóan automatikusan sorolja fel az 

évszakokat, napszakokat. 

Kapcsolatot találjon helyzetek, 

történések és évszakok, hónapok, 

napszakok között. 

Ügyesen tájékozódjon már az ismétlődő 

évi események és azok dátumai között. 

Válogassa ki a múltra, jelenre, 

jövőre jellemző tárgyakat, képeket. 
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Évfolyam: 5. 

16. Témakör: Társadalmi érintkezési  Óraszám: 5 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Előzékeny, udvarias magatartás 

kialakítása. 

Óvja saját és társai dolgait. 

(ruhanemű, szemüveg stb.) 

Vállaljon és teljesítsen megbízásokat. 

Tanulja meg a kulturált étkezés 

szabályait. 

Viselkedjen és étkezzen feltűnés nélkül. 

(cukrászdában, gyorsétteremben) 

Az étel kiválasztása és elfogyasztása. 

 

Ajtónál a felnőttek és a lányok előre 

engedése. 

Leesett, ottfelejtett tárgyak megőrzése, 

elrakása. 

Teljesítsen kisebb, nagyobb 

megbízásokat. 

Nyilvános helyen kulturáltan étkezzen. 

tessék 

szabad 

enyém 

tied 

 

A mindennapi tevékenységében 

próbálja meg az előzékeny, udvarias 

viselkedést. 

Pontosan teljesítse a kapott 

megbízásokat. 

Étkezése legyen kulturált. 

Ruházatát tartsa rendben, vegye észre, 

ha cserére szorul, cipőjét törölje le. 
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Évfolyam: 6. 

 

 

Cél: A szocializációs képességet fejleszteni. 

 

 

Feladat: A személyes adatok ismerete. 

Összehasonlítások, csoportosítások elvégzése. A mondatalkotási képesség fejlesztése, bővítmények használata. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Tudja mondanivalóját kérdések segítségével bővített mondatokkal is megfogalmazni. 

Legyen képes felhívó jellegű kommunikációs megnyilvánulásokra. 

Tudjon együttműködni a helyes viselkedési és magatartási szabályok tudatos betartásában. 

 

 

Értékelés: Folyamatos megfigyelés élethelyzetekben, beszédében, kommunikatív megnyilvánulásokban. Évenként P.A.C. felmérés. 

Szóbeli értékelés. Félévkor szóbeli értékelő tájékoztató. Év végén szöveges minősítés. 
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Évfolyam: 6. 

1. Témakör: Beszédfejlesztési gyakorlatok 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Beszédmotoros gyakorlatok. 

Tárgyak megnevezése, mondatalkotás 

mondatbővítés. 

A metakommunikáció játékos 

gyakorlása. 

A hangsúlyos beszéd gyakorlása. 

A ritmus és mozgás. 

Beszédritmus- mozgás 

összekapcsolása. 

Tudjon telefonálni. 

Artikulációs mozgásokat pontosan 

utánoz.  

A direkt hangfejlesztéssel kapcsolatos 

utasításokat megérti - kivitelezi. 

Tárgyakat, képeket sorba rendez, 

megnevez. 

A viszonyszavakat játékaiban, 

foglalkozásokon önállóan 

használja. 

Érzelmi, hangulati elemeket lekövet, 

bemutat. 

Telefonon hívja fel barátait, rokonait. 

Beszédét ritmikus gyakorlatokkal javítja. 

Mondókákat, dalokat mozgásosan 

megjelenít. 

 

pontos 

mögé 

fölé 

előre - hátra 

szájtér 

légzés 

arckifejezés 

mimika 

szomorú 

vidám 

kíváncsi 

mérges 

ritmus 

halk-hangos 

gyors-lassú 

Aktivizálja szókincsét. Megnevezései 

egyre pontosabbak legyenek. 

Használjon kérdő és felkiáltó 

mondatokat. 

Élményeit összefüggő mondatokkal 

fejezze ki.  

Használjon múlt, jövő időt. 

Viszonyszavakat, következtetéseket 

építsen beszédébe.  

Tudjon emlékezetből sok verset, dalt. 

Találjon ki rajzaihoz magyarázatot, 

mesét. 
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2. Témakör: Testünk ápolása 

 
Óraszám: 15 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Testrészek fogalmának kialakítása. 

Testrészek, érzékszervek. 

Fiú – lány eltérő fejlődése. 

Hasonló és eltérő testrészek. 

Tisztálkodás. Fiú és lány 

testápolásának, tisztálkodásának 

jellegzetességei. (izzadság, testszag, 

stb.) 

Az egészségmegőrzés 

témakörében tanultak gyakorlása. 

Az egészséges táplálkozás alap- 

elvei.  

A testmozgás/sport szerepe az 

egészségmegőrzésben. 

Önmaguk, társaik vagy baba, maci testén 

egészen aprólékosan figyeli meg testük 

részeit.  

A jobb-bal, fent, lent és a többi 

viszonyszót önállóan használja. 

A testrészek érzékelő funkciót 

megnevezi, bemutatja. 

A rendszeres és alapos tisztálkodási 

műveleteket rutinszerűen gyakorolja.  

Az egészséges táplálkozásról 

képeket gyűjt és étrendjét tudatosan 

eszerint állítja össze. 

Figyel testsúlyára. 

Sporttal kapcsolatos ismereteket szerez, 

és kedvenc sportot választ, amit 

rendszeresen gyakorol. 

 

test 

testhelyzet 

testtájak 

különböző nemű 

nemi jellegzetességek 

érzékelés 

tisztaság 

egészség 

betegség 

táplálkozás 

testnevelés 

diéta 

napirend 

étrend 

sportos életmód 

Tájékozódjon nagy biztonsággal saját 

testén vagy maketten.  

Értse a testtel kapcsolatos fogalmakat, 

szavakat, relációkat, beszédében 

mondatba építve használja. 

Értse az egészség, betegség témakörben 

a legfontosabb fogalmakat. 

Értse az ok-okozati összefüggéseket és 

meg is tudja azokat fogalmazni. 
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3. Témakör: Ruhák 

 
Óraszám: 8 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Ruhadarabok kiválasztása, 

csoportosítása különböző szempontok 

szerint. 

Divatlapok nézegetése, válogatás, 

vágás, ragasztás. 

Öltöztetés, vetkőztetés. 

Jelmeztervezés játékosan segítséggel. 

A ruhanemű megkímélése, gondozása. 

A szekrények rendje. 

Évszakok, színek, anyag szerinti ruha 

válogatása. 

Divatos, régimódi szempont szerinti 

válogatás. 

Fiú, lány ruhák különválasztása 

Felsőruházat, alsó ruházat 

külön választása. 

Saját ízlés szerinti válogatás újságokból, 

divatlapokból. Önálló „ruhagyűjtemény” 

készítése. 

évszakok 

anyagféleségek 

puha - szúrós 

divatos 

ósdi, régimódi 

fiús - lányos 

ízlés 

gyűjtemény /kollekció/ 

divatbemutató 

jelmez, álarc 

Nagy jártassággal tudja a különböző 

szempontoknak megfelelően össze ill. 

szétválogatnia ruhákat.  

Legyen saját ízlése, adjon annak 

hangot. Vigyázzon ruháira. 

Az öltözködéssel kapcsolatos 

fogalmakat ismerje, és beszédében 

adekvátan használja. 

Jelmezbálon szívesen vállaljon 

szereplést. 

 

 
Évfolyam: 6. 

4. Témakör: Család 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Személyi adatok.  

Szülök, társak, tanárok nevének, 

tulajdonságainak leírása. 

A családtagok tisztelete és szeretete 

nagyon fontos része életünknek. 

Az önzés rossz tulajdonság. 

Az alkalmazkodás fontossága. 

Az iskola tanulóinak, dolgozóinak 

neve. 

Példaképek fontossága.  

 

Adatait automatizálja. 

Tanárait, társait nevén szólítja. 

Az iskola diákjai körül is sokakat 

megnevez, jellemez. 

Tágabb családja tagjait felsorolja, 

nevüket megmondja. 

Beszélgetés keretében színészeket, 

énekeseket, híres embereket 

személyesen, képről felismer, megnevez, 

véleményét elmondja róluk. 

 

személyi adatok 

vezetéknév - keresztnév 

előnév - utónév 

becenév 

kedves, undok 

szigorú, vidám 

személyi igazolvány 

rendőrség igazoltatás 

viselkedés, bemutatkozás 

híres, gazdag 

Tudjon bemutatkozni megfelelő 

gesztusokkal, kéznyújtással. 

Használja és értse a személyi adataival 

kapcsolatos fogalmakat.  

Személyekről tulajdonságaik alapján 

mesélni tudjon. 

Önállóan is tudjon játékfiguráknak 

nevet adni. 
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Évfolyam: 6. 

5. Témakör: Étkezés 

 
Óraszám: 8 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Hagyományos és ünnepi ételek. 

Főzési, sütési kellékek, alapanyagok 

előkészítő műveletek. 

Az ételekről, étkezésekről meglévő 

ismeretek rendszerezése. 

Képek alapján összeállít ünnepi és 

hagyományos menüt. Mennyiségi és 

minőségi különbségeket állapítson meg.  

Tankonyhán készít névnapi 

szendvicseket, salátákat, turmixokat. 

Megnevezi és használja a szükséges 

alapanyagokat, kellékeket. 

Megnevezi a munkaműveleteket 

Sorolja a műveleti sorrendet. 

hagyományos, ünnepi 

könnyű, gyors 

egyszerű, bonyolult 

édességek, savanyúság, főétel, előétel 

turmix 

pástétom, gyors 

hosszadalmas 

kellékek, tisztaság 

egészséges táplálkozás 

Egyre önállóbban rendszerezzen, 

válogasson. 

Legyen elképzelése egy-egy 

ünnep ételeiről. 

Az ételeket nevezze meg. 

Ismerje a menük sorrendiségét. 

Tudjon egyszerű terítési és főzési 

műveletet elvégezni, azt szavakkal, 

mondatokkal magyarázni, indokolni. 

 

 

 
Évfolyam: 6. 

6. Témakör: Iskolánk 

 
Óraszám: 6 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 
Elvárt teljesítmény 

A tanterem makettjének elkészítése. 

Környező utcák nevezetességeinek 

megismerése. 

Alaprajz készítése az iskoláról, 

tájékozódás az alaprajzon. 

Környék iskolái. 

Néhány gimnázium, egyetem nevének 

említése. 

Környező iskolák megfigyelése, 

összehasonlítása saját iskolával 

Tanári segítséggel alaprajzot készít, 

melyre színekkel differenciáltan az 

osztályok helyét kijelöli. 

Megállapítja a valóságos és 

az elkészített makett különbségeit. 

Más általános iskolákat is 

látogat társaival. 

Filmen vagy könyvekben régi, 

híres iskolát nézeget. 

 

makett 

tervrajz 

alaprajz 

emelt 

földszint 

pince 

előtér 

díszítés 

gimnázium 

egyetem 

Tevékenyen vegyen részt a makett 

elkészítésében.  

Legyen önálló elképzelése a 

megvalósításról. 

Magatartása a séták, látogatások 

alkalmával megfelelő legyen. 

Összehasonlításokat tegyen, vegyen 

észre különbségeket, 

azt tudja közölni 

Örüljön az együttes alkotás 

eredményének, azt ne rongálja. 
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Évfolyam: 6. 

7. Témakör: Növények 

 
Óraszám: 8 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Szobanövények ápolása. 

Lombos, tűlevelű, lombhullató, 

örökzöld fa fogalmának kialakítása. 

Gyümölcsök, zöldségek, gabonafélék 

felhasználása, 

tárolása, tartósítása. 

Az eddig tanultak elmélyítése, 

Földünkön élő változatos növényvilág. 

A növények létfontosságú 

tulajdonságai. (oxigéntermelés) 

Környezetében lévő virágokat 

megnevezi, részeit felsorolja, gondozza 

azokat.  

Erdei sétán megfigyeli, tapintja a fák 

részeit. Összehasonlít, különbségeket 

állapít meg.  

Tanórán tapasztalatai, emlékei szerint 

főfogalom alá rendez, csoportosít. 

Fogalomhoz megfelelő képet rendel. 

Zöldségeket, gyümölcsöket, 

gabonaféléket megnevez, csoportosít. 

szobanövények 

pálmafélék 

kényes, igényes 

elszárad-kivirul 

lombos 

tűlevelű, örökzöld, lombhullató 

őserdő, sivatag 

szezonális, zöldségfélék 

fonnyadt, friss 

ízes, zamatos 

kenyérgabonák, aratás, őrlés 

Ismerje és gondozza a környezetében 

lévő növényeket. 

Figyelmesen, hosszan tudjon 

egy-egy dologra figyelni. 

Tegye fel kérdéseit bővített 

mondatokkal. Ismerje fel a már 

tanult jellemzőket. 

Tudja felsorolni a növények fő 

jellemzőit összefüggően. 

Különböző szempontok szerint 

osztályozza, csoportosítsa a növények 

fajtáit. 

 

 
Évfolyam: 6. 

8. Témakör: Állatok 

 
Óraszám: 8 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Vadon élő állatok, erdei, mezei, 

víziállatok, ragadozók. 

Csoportosítás kültakaró, táplálkozás, 

szaporodás élőhely szerint. 

Mesék az állatokról. 

Állatfarsang, jelmezkészítés, 

szerepjátékok, mesék dramatizálása. 

Más földrészek állatai. 

Állatkerti séta alkalmával megfigyeli az 

állatok tulajdonságait, nevüket 

megtanulja. 

Filmen, könyvekben azonosítja az élő 

állattal. 

Megtanulja élőhelyeiket, táplálkozási 

szokásaikat. 

Hozzárendel, 

differenciál csoportosít. 

vadon-vad 

mezei, erdei 

vízi állat, ragadozó 

kültakaró, 

szaporodás, élőhely 

barlang, odú 

marcangolás, támadó, félénk 

gondozás 

veszélyes, szelíd, lassú, nyugodt, 

támadó 

Legyenek ismeretei az állatkert 

állatairól, 

ismerje fel könyvekből, filmben. 

Fő jellemzőit sorolja fel jegyeik, 

tulajdonságaik alapján. Végezzen 

csoportosítást. Állatjelmezben tudja a 

tulajdonságokat megjeleníteni, 

hangokat utánozni. 

Számoljon be a kedvenc háziállatról. 
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Évfolyam: 6. 

9. Témakör: Lakás 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

A lakás helyiségei, berendezései, 

funkciói, azok rendeltetésszerű 

használata. 

A lakás megóvása, gondozása, 

díszítése. 

Lakóházak típusok szerinti 

csoportosítása. 

Képekről, diákról szép épületek 

megtekintése, a különlegességek 

megfigyeltetése, megfogalmazása. 

Beszámol, mesél saját lakása 

jellemzőiről. 

Melyik szobában mit csinál. Melyik 

helyiségben milyen bútorok vannak.  

Fűtés, világítás, azok működését 

megfigyeli. 

Megkülönböztet családi házat, 

társasházat, lakótelepi panellakást. 

Képeken, diákon figyeli meg egyéb régi 

szép házak típusait, jellemzőit. 

Kulturált viselkedés színházban, 

múzeumban, az épület szépségeinek 

felfedezése. 

 

ház, lakás 

berendezés 

fűtés, világítás 

konvektor, radiátor 

vezetékek 

izzók 

nappali, háló 

magas 

nagy 

emeletes, kertes 

díszes  

egyszerű 

Beszéljen saját lakásáról nagy 

biztonsággal, bővített mondatokkal. 

Részletezze minden helyiség 

tartozékait és azok funkcióit. 

Képeken tudjon differenciálni 

különböző típusú lakóházakat. 

Tudja melléknevek használatával a 

különböző jegyeket 

felsorolni. Legyen saját véleménye 

 az épületekről. 

 
 

 

 

 

Évfolyam: 6. 

10. Témakör: Utca, közlekedés 

 
Óraszám: 15 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 
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Járművek színterek csoportosítása. 

A gyalogos közlekedés szabályainak 

betartása. 

Helyi, távolsági közlekedés. 

Felkészülés az önálló közlekedésre. 

A legfontosabb szabályokat 

rendszeresen gyakorolja szóban és 

gyakorlatban. 

Megfigyeli és szavakkal megfogalmazza 

a városi közlekedés járműveinek nevét, 

színtereit. 

Differenciálja és megfogalmazza az út, 

sín, vezeték fogalmát.  

Séták alkalmával bővíti, elmélyíti 

ismereteit. 

Ismeri és betartja a gyalogos közlekedés 

szabályait. 

Szervezett látogatás során ismerkedik a 

hajó-, repülő-, vonat és autóbusz 

közlekedés jellemzőivel. 

Játékos módon ezeket megjeleníti, 

csoportosítja. 

Rendszeresen gyakorolja a helyes 

közlekedést párban és önállóan. 

 

járművek 

közlekedés 

jelzés 

Indulás, érkezés 

jegykezelés 

állomás, pályaudvar 

repülőtér járatok 

nemzetközi, helyi 

gyors 

hangár 

remíz 

karbantartás 

BKV 

önállóan 

körültekintően 

Vegyen részt megbízhatóan 

mindennapjain a közlekedésben. 

Figyelje nyitottan és érdeklődve 

 az új élményeket.  

Összehasonlít. 

Fogalmazza meg gondolatait bővített 

mondatokban. 

Értelmezze helyesen a közlekedéssel 

kapcsolatos fogalmakat, 

rendszerezéskor pontosan főfogalom 

alá rendezzen. 

Igyekezzen élményeit rajzokkal is 

feldolgozni.  

Szeresse a közlekedéssel kapcsolatos 

könyveket nézegetni. 
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Évfolyam: 6. 

11. Témakör: Üzletek, vásárlás 

 
Óraszám: 16 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Üzletekről, vásárlásról tanultak 

rendszerezése. Piacok, üzletközpontok, 

Közértek, kiskereskedések 

hasonlósága, különbözősége. 

Rendszeres vásárlás gyakorlása az 

apróbb megbízatások teljesítésével. Az 

önállóság fokozatos növelésével: az áru 

kiválasztása, vásárlás, fizetés. 

Megfelel-e az áru minősége? (csere) 

Szervezett keretek között csoportjával 

ellátogat a különböző vásárló helyekre. 

Megfigyel, összehasonlít, tapint. 

Tanári kérés szerint vásárol, fizet. 

Gyakorolja a tanult kommunikációs 

formákat. 

Szerepjátékokban megjeleníti a 

tanultakat. Üzleteket, áruféleségeket 

rendszerez, csoportosít, minőségi 

kifogást megfogalmaz. 

áru, árucikk 

üzletközpont 

forgalom, tömeg 

kínálat 

pultrendszer 

drága, olcsó, luxus 

zsúfolt, kényelmes 

friss, romlott 

udvarias, udvariatlan, 

nem megfelelő. 

Tudja a tanultakat készség szintjén a 

gyakorlatban alkalmazni. 

Türelemmel, érdeklődéssel és 

megfelelő magatartással vegyen részt 

a látogatásokon. 

Szókincse, mondatai tükrözzék a 

beépült és rögzült ismereteket. 

Önállóan tudjon kérni, megköszönni, 

elköszönni, kifogást megfogalmazni. 

 

 
Évfolyam: 6. 

12. Témakör: Foglalkozások 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Iskola, üzletek 

intézmények dolgozói. 

Szolgáltatások egymáshoz rendelése, 

irányítással. 

Szülők, testvérek munkája, 

foglalkozása.  

Minden munkában van szépség és 

hasznosság. 

Mesealakok foglalkozása. 

Összehasonlítás jellemzők 

megfigyeltetése. 

Az iskolai dolgozók foglalkozásának 

megnevezése, feladataik megfigyelése. 

Mindennapos életében jelenlévő 

ügyintézők munkája, eszközeik.  

Orvos, asszisztens, titkárnő, jegyeladó, 

buszvezető, cukrász, eladók munkájának 

megfigyelése.  

Szituációs játékokban a szerepek 

gyakorlása. 

hivatal, üzlet 

műhelyek, szolgáltatás 

tisztviselő 

pénztáros, kiszolgálás 

vezetés 

gépelés 

számlázás 

feladat 

fizetés 

fárasztó, könnyű 

munkaidő 

Ismerje a körülötte zajló események 

szereplőit, tudjon munkájukról 

néhány szóval, mondattal beszélni. 

Tudja a különböző foglalkozásokhoz 

kiválasztani a cselekvési formákat, 

jellemző jegyeket, 

mozgásos szerepjátékokban  

jelenítse meg azokat.  

Legyen saját véleménye a 

foglalkozásokról.(jó, rossz, nehéz, 

könnyű) 
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Évfolyam: 6. 

13. Témakör: Ünnepek 

 
Óraszám: 5 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Nemzeti, családi, egyházi, társadalmi 

ünnepek csoportosítása. 

Az ünnepekhez tartozó történetek 

ismertetése. 

Mesék, olvasmányok. 

Történelmi tárgyak megtekintése, 

múzeumlátogatások az ünnepekhez 

kapcsolódóan. 

Az ünnephez tartozó formai elemeket 

ismerje meg és tartsa be. 

Az ünnepek megnevezését és eredetét 

sokféle helyről helyzetből hallgatja, nézi. 

(könyvek, mesék, múzeumok, tárgyak, 

emlékek) 

Tevékenyen részt vesz jelképek (zászlók, 

díszek)  

készítésében. 

Tanári segítséggel értelmezi a 

helyzeteket, tárgyakat. 

ünnep 

egyház, társadalom 

nemzet 

történet 

király, papság 

kép, jelkép 

korona, szent 

vallások, templom 

szeretet, gyűlölet 

hangulat 

ünnepélyesség 

 

Egyre biztosabban igazodjon el a 

különböző ünnepségek időpontja, 

jellege, eredeztetése tekintetében. 

Ezzel kapcsolatos 

tárgyismerete, fogalmak használata a 

beszédében gazdagodjon.  

Legyen megfelelő a magatartása, 

részvétele.  

Készüljön önálló feladattal az 

ünnepre.  

Működjön együtt társaival.  
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Évfolyam: 6. 

14. Témakör: Időbeli tájékozódás 

 
Óraszám: 4 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Napok, hetek, hónapok, évszakok. 

Éjszaka, nappal. 

Tavaszi, nyári, őszi, téli hónapok. 

Szerepjátékokban évszakok 

megjelenítése. 

Szünet-nyaralás. 

Az óra, perc fogalmának megismerése. 

Az idő múlása, és az elmúlás kapcsolata. 

Fiatal, öreg. 

Születés, halál fogalom említése. 

 

Megfigyeli az idő múlását. Megtanulja az 

aktuális évszámot, a hónapok nevét.  

Csoportokat alkot és jellemző képek 

alapján csoportosítja a különböző 

évszakokat. 

A hetek napjait számlálja, napszakokat 

megnevezi, sorrendiségét begyakorolja. 

Programjait, iskolai szakköreit naphoz 

köti. Nyári szünet hónapjait megtanulja. 

Szerepjátékokban évszakokat jelenít 

meg. 

korán  

későn 

tegnap, holnap 

soká 

hónap, nap, év 

évszázad 

évezred 

tavasz, nyár, ősz, tél 

szeles, havas, ködös, hideg, jeges 

szünidő, szorgalmi idő 

születés, halál 

Igazodjon el az idő fogalmai között.  

Tudja az aktuális dátumot 

megmondani vagy tábláról leolvasni. 

Hetesi teendői között sorolja fel, a 

dátumot, a hőmérsékleti jellemzőket. 

Tudja mely hónapok a szünet 

hónapjai. 

Naptárból tudja sorolni a napokat 

kötve a dátumokhoz.  

Különítse el, nevezze meg a 

napszakokat. 
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Évfolyam: 6. 

15. Témakör: Intézmények, középület 

 
Óraszám: 7 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Közintézmények főfogalmának 

kialakítása.  

Csoportosítási gyakorlatok. 

Mozi, színház, művelődési ház, 

múzeum, rendelőintézet, 

kórház-gyógyszertár, posta 

tűzoltóság, rendőrség, mentőállomás, 

repülőtér tevékenységének 

megismerése. 

Szervezett kirándulás alkalmával 

megnézi a közintézményeket. 

Megfigyeli az épületek jellegzetességeit, 

meghallgatja az intézmény 

tevékenységével kapcsolatos 

információkat. 

Élete során benyomásokat szerez az 

egészségüggyel kapcsolatos 

intézményekről, 

ismereteit összegzi, rendezi, eszközeit, 

tárgyait megnevezi. 

Az intézmények funkcióiról  

összefüggően mesél. 

 

közintézmény 

előadás 

nézőtér, jegy 

színészek 

rendezvény 

betegellátás, ambulancia 

gyorssegély 

fogászat, szemészet 

laboratórium vizsgálat 

recept 

riadó, sziréna 

menetrend, járat 

külföld, útlevél 

Tudja rendszerezni eddigi 

tapasztalatai alapján  

az ismereteit.  

Különböző hivatkozásokhoz tudja 

rendelni az intézménytípusokat. 

Helyesen használja minden 

intézmény jellegzetes fogalmait.  

Jelenítse meg szerepjátékokban a 

foglalkozáshoz kapcsolódó 

tulajdonságokat. 

Szívesen térjen vissza a már 

látogatott helyekre, magatartása és 

kommunikációja legyen megfelelő. 
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Évfolyam: 6. 

16. Témakör: Társadalmi érintkezés Óraszám: 8 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

A kialakult szokások további erősítése. 

Vigyázzon kisebb, gyengébb társaira, 

segítse az arra rászorulókat. 

Kulturált viselkedés vendégségben és 

vendégek fogadásakor. 

Vállalt feladatait kitartóan végezze el. 

A foglalkozásokon legyen aktív, 

véleményét bátran mondja meg, de ne 

vágjon társai szavába. 

 

Vendégségben, vendégfogadásnál legyen 

udvarias. 

Közös megbeszélés alapján vállaljon 

feladatot, a végzett munkáról számoljon 

be, hallgassa meg a bírálatot, fogadja el a 

kritikát. 

Hallgasson meg rövid történeteket, 

nézzen meg filmrészleteket, és a látottak 

alapján foglaljon állást, indokolja meg 

álláspontját, bátran vitatkozzon. 

igazság – igazságos 

igazságtalan 

biztos –biztosan 

bizonytalan – talán 

vélemény 

vita 

türelem – türelmes 

türelmetlen 

udvarias 

előzékeny 

rendszeretet 

Legyen udvarias társaival és a 

felnőttekkel szemben is. 

Alakuljon ki igénye a szabadidő 

kulturált eltöltésére. 
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Olvasás – írás előkészítése 

Évfolyam: 1-2. 

 
 

 

Cél:  

Az olvasás-írás elsajátításához szükséges alapkészségek fejlesztése; érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, 

gondolkodási és kommunikációs készség fejlesztés. 

 

 

Feladatok: 

A környezet iránti érdeklődés felkeltése, fenntartása. Egyszerű utasítások megértésének, követésének megalapozása. 

A harmonikus személyiségfejlődés feltételeinek megteremtése. A csoportba való beilleszkedés elősegítése, megfelelő 

motiválással az együttműködés biztosítása. A viselkedés elemi normáinak elfogadtatása, a feladatokhoz való pozitív 

hozzáállás, feladattudat kialakítása. 

 

 

Elvárt teljesítmény: 

Tartsa be a viselkedés elemi normáit. Aktívan vegyen részt közös tevékenységekben, feladatokban. A felnőtt irányítását 

fogadja el. Alakuljon ki elemi szintű feladattudata, az alapkészségek fejlődésében mutasson pozitív tendenciát. 

 

 

 

Értékelés:  

Folyamatos értékelés a tevékenységek végzése során. Szöveges értékelés és minősítés a tanuló egyéni képességeinek, 

hozzáállásának, a fejlődési tendenciájának és a P.A.C. mérőeszközzel mért teljesítménynek figyelembevételével 
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A tanterv teljesítéséhez javasolt órakeret 

 

Évfolyam 1. 2. 

Heti óraszám 2 2 

Éves óraszám 74 74 

 
 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör 1. 2. 

1. Beszédfejlesztés megalapozása 12 12 

2. Térorientációs gyakorlatok  12 12 

3. Vonalvezetési gyakorlatok, íráskészség megalapozása 12 12 

4. Finommozgások fejlesztése 14 12 

5. Szem-kéz koordináció fejlesztése 12 12 

6. Emlékezet-, gondolkodás- és figyelemfejlesztés 12 14 
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Évfolyam: 1. 
 

 

Cél: Az olvasás-íráshoz szükséges alapkészségek (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás 

kifejezőkészség) fejlesztése.  

 

 

Feladatok: A tantárgy elsajátításához szükséges alapkészségek kialakítása, a környezet iránt érdeklődés felkeltése. 

Egyszerű utasítások megértésének, követésének kialakítása. 

A harmonikus személyiségfejlődés feltételeinek megteremtése, a csoportba való beilleszkedés elősegítése. 

Megfelelő motiválással az együttműködés biztosítása.  

A közösségben való viselkedés alapvető normáinak elfogadtatása, a feladatokhoz való pozitív hozzáállás, feladattudat 

kialakítása. 

 

 

Elvárt teljesítmény: 

Elemi szinten illeszkedjen a csoportba, ismerje és nevezze meg társait és a vele foglalkozó felnőtteket.  

Környezete iránt legyen érdeklődő, alakuljon ki alapvető kommunikációs készsége (közeledésre adekvát reakció, 

részvétel közös tevékenységben (passzív is), elemi szükségletek, igények jelzése).  

Eszközök (kanál, pohár, játékszerek, írószerek) rendeltetését ismerje, azokat segítséggel használja.  

A feladathelyzetet fogadja el, legyen együttműködő, motiválható, 

Figyelmét képes legyen néhány percig a feladatra irányítani. 

 

Értékelés: A szöveges értékelés szempontjai: a közösségbe való beilleszkedés, az alapvető viselkedési szabályok 

betartása, együttműködő készség, az egyéni adottságaihoz mért intellektuális teljesítmény, a fejlődésében mutatkozó 

tendencia és a P.A.C. mérőeszközzel mért teljesítmény 

 

 

Tankönyv, taneszköz: A tanterem berendezési tárgyai, játékszerek, képeskönyvek, írószerek
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Évfolyam: 1. 

1. Témakör: Beszédfejlesztés megalapozása 
 

Óraszám: 12 
 

Tananyag 
 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak  Elvárt teljesítmény 

Beszédtechnika fejlesztése Légzőgyakorlatok, hangképző szervek 

használatának tudatosítása, gyakorlása 

Hangok artikulálása, szájról olvasás, 

állathangok utánzása 

Fontosabb hangképző szervek nevei,  

kilégzés, belégzés 

Képes legyen szabályos légzésre, a 

levegő megfelelő beosztására. 

Alakuljon ki megfelelő 

utánzókészsége. 

Ajkait, nyelvét, fogait a beszéd során 

tudatosan használja. 

 

Hallásfigyelem fejlesztés Hangforrások felismerése, 

differenciálása.  

Állathangok felismerése, utánzása, 

ismert dallamok felismerése 

 

Némán, halkan, hangosan Különböztesse meg környezet 

alapvető hangjait, ismerje fel a 

hangforrások irányát.  

Spontán beszéd során használjon 

megfelelő hangerőt. 

Ritmusfejlesztés Dalok, mondókák ritmuskísérettel, 
nagymozgások két ütemben. 
Szavak letapsolása. Egyenletes 
ütés két „hangszeren” váltakozva 
 

A mozgásokban részt vevő 
testrészek megnevezése 
Lassú, gyors, egyenletes 

Képes legyen a megadott járás 
közben a ritmust tartani. 
Két ütemű gyakorlat utánzással 
végezzen. 
 

 

Szókincs-bővítés Környezet tárgyainak 
megnevezése, képolvasás, 
tevékenységek megnevezése, 
játékos utasítások végrehajtása. 
Versek, dalok szövegének 
értelmezése 
 

Kérdés, felelet, 
ki? mi? hol? miért? mikor? 
kérdések értelmezése 
Látható testrészei, azok funkciói 

Ismerje környezetének 
tárgyainak, azok rendeltetését. 
Tanult versek, mondókák közös 
elmondásában vegyen részt. 
Rákérdezésre adekvát 
válaszokat adjon. 
 

Kommunikációs készségfejlesztés Köszönés, megszólítás,  

Irányított közös játék társakkal 

Szerepjátékok 

 

Alapvető érintkezési formulák 

Rokon, barát, idegen 

Munka, játék 

Felnőttekkel, társakkal legyen 

együttműködő, az alapvető 

viselkedési szabályokat tartsa be. 
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Évfolyam: 1. 

2. Témakör: Térorientációs gyakorlatok 
 

Óraszám: 12 

 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Téri relációk felismerése, 

létrehozása 

Tárgyak helyének meghatározása 

Egymáshoz viszonyítása 

Cselekvések tárgyakkal 

 

Elől, hátul, középen, oda, vissza,  

 

A relációs fogalmakat értse meg és 

alkalmazza helyesen 

a cselekvés során. 

Relációs fogalmak Tárgyak, tárgyképek egyeztetése, 

„megkeresése” 

 

Alatt, fölött, mellett, alá, fölé, mellé, 

ki, be, fel, le stb.  

 

A téri relációk segítséggel 

fogalmazza meg. 

Irányok Térirányok nagymozgásokkal 

Téri relációk felismerése síkban 

(feladatlapon), Soralkotás tárgyakkal, 

 képekkel, rajzzal 

 

Balra, jobbra, középen A balról jobbra haladás váljon 

számára automatikussá a spontán 

soralkotásnál 
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Évfolyam: 1. 

3. Témakör: Vonalvezetési gyakorlat, íráskészség megalapozása 

 

Óraszám: 12 

 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Formák differenciálása, egyeztetése Tárgyak megfigyelése, összehasonlítása 

Tárgyak felismerése tapintás útján. 

 

Kerek, szögletes, 

Széles, keskeny, rövid, hosszú 

Különböztesse meg a környezet 

tárgyai közül a gömbölyű és 

szögletes tárgyakat. 

Formák megfigyelése, körüljárása Egyenes és görbe vonal követése 

Kör, négyzet, háromszög körüljárása. 

 

Egyszerű formák nevei 

ugyanolyan 

Alap-formákat biztosan 

differenciáljon, ismerje fel azokat a 

környezet tárgyain. 

Formák kirakása, átrajzolása Szögletes és kerek formák kirakása, 

átrajzolása homokba bottal, papírra ujjal, 

ecsettel, ceruzával. 

 

Az összehasonlítás szavai Segítséggel hozzon létre 

felismerhető formákat különböző 

eszközökkel. 

Könyv, füzet használata Könyv lapozgatása, előre-hátra lapozás. 

Képek keresése, füzet lapozása, 

sorok teleírása, kihagyása, szóköz. 

 

A könyvben való tájékozódás szavai, 

üres sor, tele sor, ujjnyi köz, vastag 

vonal,  

Tanszereit rendeltetésszerűen, 

kímélve használja, a vonalközt 

vegye figyelembe. 
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Évfolyam: 1. 

4. Témakör: Finommozgások fejlesztése 

 

Óraszám: 14 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Ujjak irányított mozgatása Kéz ujjai (mondókák), ujjak 

„számlálása”, „zongorázás”  

 

Ujjak nevei, egyenes-, behajlított ujj Képes legyen hüvelyk-, és 

mutatóujjának egyenkénti önálló 

mozgatására. 

 

Tevékenység apró tárgyakkal Gyöngy felszedése, Pötyi játék 

használata, papír tépkedése, mozaik 

ragasztása, baba etetése, öltöztetése 

 

Kicsi, nagy, egy db. Tudjon tárgyakat két- ill. három ujjal 

megfogni, edénybe belerakni, puha 

papírból kis darabokat lecsipkedni. 

Kéz izomzatának fejlesztése Gyurma, agyag gyúrása, nyomkodása, 

lapítása, gömbölyítése, pálcika 

beleszurkálása, drót hajlítása 

 

Kerek, lapos, egyenes, görbe, erősen, 

gyengén 

Alakítson gyurmát megfelelő 

nyomatékkal, tenyérrel, ujjal és 

pálcikával. 

Ceruzafogás elsajátítása, gyakorlása Vonalak húzása megfelelő nyomatékkal 

és ceruzafogással  

 

Álló-, fekvő egyenes 

kör-, kapu- és csésze-vonal 

A ceruzát helyesen fogja, és 

tudatosan irányítsa. 

Megfelelő nyomaték gyakorlása Színezés, spontán rajzolgatás Sötét, halvány Tudatosan alkalmazza a ceruza 

megfelelő nyomatékát. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tanterv/Bárczi     Általános Iskola     Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom     Tantárgy: Olvasás-írás előkészítése 

 

77 77 

 

 

 

 

 

 

Évfolyam: 1. 

5. Témakör: Szem-kéz koordináció fejlesztése 
 

Óraszám: 12 

 

Tananyag 
 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Célzott gurítás, dobás  Labda dobása, autó gurítása egymásnak, 

„kapuba”, célba 

 

Gurítás-dobás differenciálása, cél 

 
 

Labda dobást, -gurítást célirányosan 

végezzen, tegyen kísérletet az 

elkapásra. 

Építés kockával, 

dominóval 

Kockák egymásra rakása, építés 

párhuzamosan, minta szerint 

Dominó élére állítása 

 

Illesztés, igazítás, pontosság Hozzon létre viszonylag pontos 

illesztéssel stabil építményt. 

Fűzés  Fűzőtábla használata nagy gyöngyök 

fűzése hurkapálcára, drótra, spárgára, 

ritmikus sor két színnel. 

 

Gyöngy-sor, hosszabb, rövidebb, eleje, 

vége, közepe 

Megfelelő mozdulatokkal néhány 

percig kitartó munkát végezzen. 

Határok betartása Mozaik kirakás, nyomdázás 

meghatározott helyre, rajzolás során keret 

tisztán hagyása, autó végigvezetése 

„úton” 

 

Betöltés, kihagyás A szabályt értse meg, és képességei 

szerint tartsa be. 

Pontok összekötése Pontok közé ceruza, pálcika beillesztése, 

pontok összekötése ujjal, ecsettel, 

ceruzával 

 

Kösd össze!  A feladatot értse meg, és kevés 

segítséggel végezze. 
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Évfolyam: 1. 

6. Témakör: Emlékezet-, gondolkodás- és figyelemfejlesztés 
 

Óraszám: 12 

 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység  Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Rövid szavak után mondása Szavak felidézése, utánmondása játékos 

formában 

 

Ugyanaz, még egyszer Képes legyen rövid szavakat utána 

mondani, ismételni, néhány percnyi 

szünet után felidézni. 

Tárgyak megfigyelése, változás észlelése Tárgyak sorából „mi tűnt el? Mi 

változott?” 

 

Ugyanolyan, hasonló 

(részben ugyanolyan) 

Változásokat észleljen, jelezzen. 

Összefüggések felismerése Eseményképek feldolgozása, egyszerű 

összefüggések felismerése 

 

Miért? Kérdésre adekvát válasz Egyszerű összefüggéseket ismerjen 

fel, jelzés szinten fogalmazzon meg. 

Csoportosítás Környezet tárgyainak, személyeinek 

csoportosítása (felnőtt-gyerek, fiú lány, 

„ennivaló- nem ennivaló” szinten)  

 

Alapfogalmak körének bővítése (étel, 

ruhanemű, jármű stb.) 

Halmazból egy-egy meghatározott 

tárgyat válasszon ki. 

Elütő tárgyakat képes legyen kétfelé 

válogatni (babaruhák-kockák). 

Mondókák együtt mondással. Mondókák, versek, kiválasztása tartalom 

alapján, rákérdezéssel Tartalmuk 

elmondása 

 

Versek, mondókák szavainak 

értelmezése 

Versek, mondókák értő elmondásába 

(együttmondással) kapcsolódjon be. 
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Évfolyam: 2. 
 

 
Cél: Az olvasás-írás elsajátításához szükséges alapvető készségek elsajátítása, a közös munka feltételeinek kialakítása. 

 

Feladatok: Az együttműködés feltételeinek - társakkal és felnőttekkel jó kapcsolat kialakításának – megteremtése. 

Logopédiai gyakorlatokkal a beszédszervek tudatos használatának kialakítása. 

Az olvasás-írás szempontjából alapvető téri relációk (balról jobbra, fentről le) begyakorlása. 

A megfelelő érdeklődés felkeltésével az örömteli feladatvégzés esélyének megteremtése. 

 

Elvárt teljesítmény: A beszédszervi gyakorlatok végzése során legyen együttműködő. 

Ismerje fel környezete hangjait, zörejeit, társai és a vele foglalkozó felnőttek hangját. 

Irányított csoportos tevékenységbe be lehessen vonni. 

Törekedjen a feladatok elvégzésére, szabályok betartására. 

Ismerje fel a soralkotás (két elemből álló) ritmusát, próbálja meg azt (segítséggel) utánozni. 

Ismerkedjen az irányokkal: fentről le, balról jobbra, utánzással alkalmazza azokat. 

A téri relációkat – megnevezésre – segítséggel alkalmazza. 

Alkalmazza a különböző íróeszközöket (segítséggel), gyakorolja a ceruzafogást. 

Legyen képes a tanult verseket, dalokat, mondókákat társaival csoportosan elmondani. 

 

Értékelés: A szóbeli értékelés szempontjai: a közösségbe való beilleszkedés, az irányíthatóság, együttműködő készség, 

a kommunikáció, valamint az eszközhasználat szintje a fogyatékosság mértékének figyelembevételével, P.A.C. 

mérőeszközzel mért teljesítmény alapján 

 

Tankönyv, taneszköz: Környezet tárgyai, személyei, mesekönyv, kazetta, játékszerek, feladatlapok kevés információt 

hordozó, egyértelmű, esztétikus ábrákkal  
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Évfolyam: 2. 

1. Témakör: Beszédfejlesztés megalapozása 

 

Óraszám: 12 

 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

 

Beszédtechnika fejlesztése Légzéstechnika fejlesztése. Ajak- és 

nyelvgyakorlatok 

Artikulációs gyakorlatok 

Szavak ejtése, szótagolás 

 

Kedélyállapot kifejezésére szolgáló 

szavak 

Képes legyen a környezetre 

vonatkozó önálló megállapítások 

megtételére, interaktív kapcsolat 

kialakítására. 

 

Hallásfigyelem fejlesztése Hangok, hangforrások és azok irányának 

felismerése, differenciálása 

 

Térirány-meghatározások Környezete hangjait ismerje fel, 

differenciálja, jelezze. 

Ritmusfejlesztés Szavak letapsolása, versek, dalok ritmus- 

és mozgással kísérve 

 

Versek, dalok szövegének értelmezése 3-4 hangból álló ritmust utánzással 

tapsoljon le. 

Szókincs-bővítés Új szavak utánmondása, ismétlése, 

alkalmazása párbeszédben 

 

Kérdés, válasz Szót tárggyal, képpel egyeztessen. 

Kommunikációs készség fejlesztése Szerepjátékok, szituációs játékok 

Összeillő képek keresése, jelölése. 

Környezet szereplői Képes legyen környezetének 

szereplői csoportba sorolni nemük, 

koruk, tevékenységük stb. alapján 
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Évfolyam: 2. 

2. Témakör: Térorientációs gyakorlatok 

 

Óraszám: 12 

 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Eligazodás nagyobb térben (tanterem) Eldugott tárgyak keresése, 

helymeghatározások 

 

Irány-határozók (bele, fölé, mögé stb.) Szűkebb környezetében megfelelően 

igazodjon el. 

Bal-jobb differenciálása Menetelés, utánzó tevékenységek bal, ill. 

jobb kézzel 

 

Bal, jobb, középső, szemben, háttal Jelölés segítségével differenciálja a 

bal ill. jobb oldal, ill. irányt. 

Relációs fogalmak Helyszínek bejárása, meghatározása. 

Soralkotás (állj mellé, mögé stb.) 

 

Könnyen érzékelhető ellentét-párok 

(hideg-meleg, sötét-világos stb.) 

Hely-meghatározásokat segítséggel 

végezzen. 

Eligazodás 2 dimenzióban (könyv, 

feladatlap) 

Relációs fogalmak megállapítása képen 

 

Felnőtt, gyerek, öreg, fiatal, férfi, nő 

képen és valóságban 

 

Képes legyen a könyv kíméletes 

használatára, előre, hátra egyesével 

lapozására. 

Irányjelző nyilak 

használata 

Nyilak elhelyezése, megfigyelése 

padokon, táblán, feladatlapon 

 

Ki? Mi? Kérdőszó értelmezése 

Tárgyak, személyek megkülönböztetése 

Rákérdezésre egy-szavas adekvát 

választ adjon („hol…?, mi van a..?”) 
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Évfolyam: 2. 

3. Témakör: Vonalvezetési gyakorlatok, íráskészség megalapozása 

 
Óraszám: 12 

 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Irányok követése Vonal rajzolása le, fel, jobbra, balra 

 

Ugyanúgy, ugyanarra, ugyanoda Alakuljon ki igénye az instrukciók 

pontos követése iránt. 

Irányított vonal húzása Ábrák, pontok összekötése homokban, 

táblán, feladatlapon 

 

Kösd össze!, kerüld ki!  A feladatot értse meg, akár 

többszörös próbálkozással 

törekedjen a helyes megoldásra.  

Átírás Egyenes, kör, csigavonal, egyszerű 

szögletes formák átírása, másolása 

áttetsző papírra 

 

Egyenes-, görbe 

kör- és csigavonal 

Egyenes és görbe vonalakat 

tudatosan alkalmazzon. 

Helyes testtartás, ceruzafogás gyakorlása A folyamatos munka idejének fokozatos 

növelése 

 

Egyenes, görbe testtartás, közel, távol Az íráshoz szükséges körülményeket 

szokja meg, igényelje a megfelelő 

feltételeket. 

Határok betartásának gyakorlása Ábrák kiegészítése, egyszerű formák 

rajzolása meghatározott helyre, széles 

vonalközbe 

 

Helymeghatározások. Vegye észre a hibákat, alakuljon ki 

benne, elkerülésük, javításuk igénye. 
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Évfolyam: 2. 

4. Témakör: Finommozgások fejlesztése 

 

Óraszám: 12 

 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Érzékelési gyakorlatok tapintással Tárgyak felismerése, kiválasztása 

tapintással 

 

Sima, érdes, puha, kemény Ismerjen fel tapintással ismert 

tárgyakat.  

Ujjak mozgatásának finomítása Játékos gyakorlatok „zongorázás”, 

kopogás, integetés 

 

Kopogás alul, felül, kívül, belül, elől, 

hátul 

Képes legyen ujjai egyenkénti, 

akaratlagos mozgatására.  

Kéz, ujjak erősítése Gyúrás, nyomkodás agyaggal, drót 

hajlítása 

 

Gömbölyű, lapos, hosszú, rövid, vastag, 

vékony 

Keményebb agyagot, vastagabb 

drótot igyekezzen megmunkálni. 

Eszközök, szerszámok fogása „Szerelés” fogóval, anyacsavarral stb. 

 

Szerszámok nevei, baleset óvatosság A szerszámokat utánzással 

rendeltetésszerűen használja. 

 

Mozdulatok utánzása Mozdulatok alapján mindennapi 

tevékenység felismerése, utánzása 

 

Dolgozik, játszik Két elemes mozdulatsort 

megfigyelés után, idézzen fel, 

utánozzon. 
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Évfolyam: 2. 

5. Témakör: Szem-kéz koordináció fejlesztése 

 

Óraszám: 12 

 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Szemtorna Mozgó tárgy követése szemmel, 

tájékozódás fél szemmel 

 

A helyváltoztatás szinonimái Képes legyen tekintetét tudatosan 

irányítani, fixálni. 

Formák összehasonlítása Logikai játék, hasonló formák keresése, 

egyeztetés feladatlapon  

 

Méret, szín, forma, ugyanolyan, 

hasonló 

Fedezzen fel feltűnő hasonlóságot 

különböző tárgyakon. 

Formák illesztése Építés kockából, dominózás, puzzle Hosszában, keresztben, fordítva Viszonylag pontos illesztéssel, hiba 

észlelésével, javításával építsen 

különböző eszközökkel. 

 

Gombolás Baba- és saját ruha gombolása, 

 

 

Ruhadarabok neve Nagyobb gombok begombolását 

kitartóan gyakorolja, a 

próbálkozások során a 

sikertelenséget viselje el. 

 

Célbadobás, -gurítás Célzás táblára, szék alá, kapuba, 

egymásnak, 

Nagy gyöngy fűzése 

Bele, mellé, találat, alapszínek, sötét, 

világos, hosszabb rövidebb, 

 

A cél irányában indítson, a becsült 

távolság befolyásolja a dobás erejét! 
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Évfolyam: 2. 

6. Témakör: Emlékezet-, gondolkodás- és figyelemfejlesztés 

 

Óraszám: 14 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Szavak utánmondása Egyes szavak, képről alkotott mondatok 

azonnali és késleltetett utánmondása. 

 

Képen látható cselekvések  Szavakat, ismert tartalmú 

tőmondatokat azonnali és késleltetett 

utánmondással ismételjen. 

Versek, dalok mondókák tanulása Közösen mondott memoriterek 

csökkenő segítséggel 

 

Szöveg értelmezése, új szavak 

ismertetése, rögzítése. 

Vegyen részt közös ének- és 

versmondásban 

Figyelemfejlesztő játékok Mi tűnt el? Mi változott a 

tárgyhalmazban? 

Lefordított képek megtalálása, képes 

lottó, puzzle-k 

 

 

Játékok, bútorok, edények 

Érzékelje, jelezze egy-egy ismert 

tárgy hiányát, feltűnő változását.  

Tapasztalatszerzés az utcán Meghatározott szempontok szerinti 

megfigyelések 

Összefüggések felismerése 

 

Közlekedéssel kapcsolatos kifejezések, 

fogalmak 

Képes legyen ismert tárgyakat ismert 

fogalmak alá rendelni. 

Képolvasás Tematikus kép szereplői, tevékenységük 

felidézése emlékezetből, kérdések 

segítségével 

 

 Járművek, funkciójuk Kérdések segítségével idézze fel, 

mondja el egy eseménykép tartalmát. 
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Olvasás - írás 

Évfolyam: 3-8. 
 

 

Cél:  

A környezet iránti érdeklődés felkeltése, az ismeretek megszerzésére irányuló spontán törekvés kialakítása. 

Az olvasás-írás elsajátításához szükséges készségek és képességek folyamatos fejlesztése. 

Az analizáló-szintetizáló készség fejlesztésével az értő olvasás képességének megszerzése. 

Az olvasás-írás technikájának alkalmazásával képes legyen az információk elemi szintű megszerzésére, átadására. 

 

Feladat: 

Hallás- és látás-figyelem fejlesztése, hang- és betűfelismerés, betűk írása. 

Szavak másolása, analizálása, írása diktálás után. 

Szavak értelmezése, mondatalkotás, -kiegészítés megfogalmazása, önálló írása. 

Személyes adatok ismerete, önálló írása, hivatalos iratok ismerete, űrlapok kitöltése segítséggel. 

Olvasás és íráskészség felhasználása a szabadidő-tevékenység során (újság lapozgatása, egyszerű rejtvény megfejtése). 

 

Elvárt teljesítmény: 

Képes legyen alapvető tájékozódásra térben és vízszintes síkban. 

Rendelkezzen a környezeti elvárásoknak megfelelő alapvető kommunikációs készséggel. 

A betűk megismerésével, összeolvasás illetve szókép-felismerés segítségével képes legyen rövid szöveg önálló 

elolvasására, értelmezésére. 

Képes legyen az olvasás-írás készségének, mint szabadidő-tevékenységnek, és mint információs eszköznek elemi 

szintű spontán alkalmazására. 

 

Értékelés:  

Folyamatos szóbeli értékelés, évente állapotfelmérés P.A.C. mérőeszközzel. A félévi érdemjegy és az év végi 

osztályzat kiegészítése szóbeli tájékoztatással. Az értékelés a tanuló teljesítménye alapján a fogyatékosság mértékének 

és a fejlődés tendenciájának figyelembe vételével történik. 

1-5 érdemjeggyel és szöveges értékeléssel. 
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A tanterv teljesítéséhez javasolt órakeret 

 

Évfolyam  3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám 3 4 3 3 3 3 

Éves óraszám 111 148 111 111 111 111 

 
 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör/Évfolyam  3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Beszédfejlesztés  10 20 26 20 20 20 

2. Térorientációs gyakorlatok 10 20 15 15 15 15 

3. Finommozgások előkészítése íráshoz 16 - - - - - 

4. Szem-kéz koordinációjának fejlesztése 20 - - - - - 

5. Íráselemek tanítása 5 - - - - - 

6. Betűtanítás 16 36 25 20 20 20 

7. Olvasás  16 36 25 20 20 20 

8. Írás 18 36 20 20 20 16 

9. Értő olvasás - - - 16 16 20 
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Évfolyam: 3. 
 

 

Cél: Az olvasás-íráshoz szükséges alapkészségek (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás 

kifejezőkészség) fejlesztése. 

 

Feladatok: A tantárgy elsajátításához szükséges alapkészségek kialakítása, a környezet iránt érdeklődés felkeltése. 

Egyszerű utasítások megértésének, követésének kialakítása. 

A harmonikus személyiségfejlődés feltételeinek megteremtése, a csoportba való beilleszkedés elősegítése. 

Megfelelő motiválással az együttműködés biztosítása. 

A közösségben való viselkedés alapvető normáinak elfogadtatása, a feladatokhoz való pozitív hozzáállás, feladattudat 

kialakítása. 

 

Elvárt teljesítmény: Elemi szinten illeszkedjen a csoportba, társait, a vele foglalkozó felnőtteket ismerje, nevezze 

meg, a legfontosabb viselkedési szabályokat tartsa be. 

Érdeklődjön környezete iránt, elemi szintű kommunikációs készsége (közeledésre adekvát reakció, részvétel közös 

tevékenységben /passzív is/, alapvető szükségletek, igények jelzése) alakuljon ki. 

Az eszközöket (kanál, pohár, játékszerek, ceruza, azok rendeltetését alapvetően ismerje, egyre kevesebb segítséggel 

használja. 

Feladathelyzetben legyen együttműködő, motiválható, figyelmét néhány percig képes legyen a feladatra irányítani. 

 

Értékelés: A szöveges értékelés szempontjai: a közösségbe való beilleszkedés, az alapvető viselkedési szabályok 

betartása, együttműködő készség, az egyéni adottságaihoz mért intellektuális teljesítmény, a fejlődésében mutatkozó 

tendencia és a P.A.C. mérőeszközzel mért teljesítmény. 

 

Tankönyv, taneszköz: A tanterem berendezési tárgyai, játékszerek, képeskönyvek, írószerek. 
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Évfolyam: 3. 

1. Témakör: Beszédfejlesztés Óraszám: 10 

 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Beszédtechnika fejlesztése Logopédiai gyakorlatok Különböző kedélyállapotok  

kifejezése 

Törekedjen az érthető beszédre, 

figyelmeztetés után a hibák 

javítására. 

 

Hang kiemelése Szavak letapsolása, szótagolás, 

Kezdőhang leválasztása 

Hangok önálló ejtése 

Zöngés hangok ejtésének kitapintása 

 

Kezdőhang alapján szavakat 

differenciáljon. 

Ritmusfejlesztés Szótagolás, rövid és hosszú szótagok, 

szavak ritmusos letapsolása 

Hang, szó, mondat leegyszerűsített 

megkülönböztetése 

 

Beszéde váljék tudatosabbá, 

árnyaltabbá. 

Szókincs-bővítés Versek mondókák dalszövegek 

értelmezéssel 

 

Új szavak értelmezése mondatalkotással  Az új szavak épüljenek be 

szókincsébe 

Irodalmi élmények Mesehallgatás, segítséggel visszamondás, 

dramatizálás 

 

Rokon értelmű szavak  Rövid mesét végighallgatás után 

rákérdezésre felidézzen, 

visszamondjon. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tanterv/Bárczi     Általános Iskola     Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom     Tantárgy: Olvasás-írás 

 

90 90 

 

 

 

 

 

 

Évfolyam: 3. 

2. Témakör: Térorientációs gyakorlatok 

 
Óraszám: 10 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Lateralitás gyakorlása Bal-jobb megállapítása, jelölése. Páros testrészek 

 

Emlékeztető segítségével képes 

legyen a bal-jobb oldal, illetve irány 

differenciálására. 

Soralkotások Sorok átrendezése, új tagok beillesztése 

(gyerekek, játékok) 

 

Sor eleje, vége, közepe, utolsó előtti A balról jobbra haladás rögzüljön, 

soralkotás alkalmával azt alkalmazza 

spontán módon is. 

Téri relációk gyakorlása Cselekvés alapján a kapott utasítás 

„megfejtése” 

 

Téri relációk megfogalmazása A tanult téri relációkat a gyakorlatban 

megfelelően alkalmazza. 

Hely meghatározása eseményképen, 

rajzban 

Képolvasás, kép kiegészítése 

meghatározott helyeken (rajz, nyomda). 

Téri relációk mondatba helyezése. 

Hibás helymeghatározás javítása! 

 

 

A téri relációk kifejezéseit a spontán 

beszéd során is helyesen használja. 
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Évfolyam: 3. 

3. Témakör: Finommozgások előkészítése íráshoz Óraszám: 16 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Ujjgyakorlatok 

 

Zongorázás, kopogás, tevékenységek 

apró tárgyakkal, tépésmozaik készítés 

 

Tevékenység megfogalmazása 

(csipegetés, sodrás, csavarás…) 

Szabályos ceruzafogással, megfelelő 

nyomatékkal használja az 

íróeszközöket. 

Irányok megkülönböztetése síkban Eseménykép figurái a középponthoz, ill. 

egymáshoz viszonyítva 

 

Fokozás alkalmazása (még feljebb, 

legszélén…) 

Értse meg, és kövesse az irányokra 

vonatkozó utasításokat. 

Vonalvezetési gyakorlatok Ceruzával haladás ábrák, párhuzamosok 

között 

 

Íráselemek, egyszerű alakzatok nevei Egyszerű ábrákat másoljon a tábláról. 

Iránymozgás „kockás” papíron kisebb-nagyobb 

négyzetek, lépcső rajzolása 

 

Kösd össze!, Karikázd be!, Húzd alá!, 

Húzd át! utasítások megértése 

Szabad kézzel felismerhető ábrát 

rajzoljon. 

 

Íráskészség megalapozása Színezés, határok betartása, 

Nyomaték változtatása 

 

Forma betöltése, kihagyása, 

Színezés sötétre, halványra 

Tudatos vonalvezetéssel megfelelő 

ceruzafogással és nyomatékkal 

végezze a feladatokat. 
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Évfolyam: 3. 

4. Témakör: Szem-kéz koordinációjának fejlesztése Óraszám: 20 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Célbadobás  Táblai ábrák célzása 

babzsákkal, papírrepülővel 

 

Cél, irány, közelebb, távolabb, alsó 

dobás, felső dobás 

Tudatosan próbálkozzon a megfelelő 

helyről és erővel, jó irányban való 

dobással. 

Csomókötés Babaruhára, fűző-játékra, saját cipőre 

csomó kötése 

 

Vastag, vékony zsinór,  

Laza, szoros csomó 

Képes legyen szimpla csomó 

kötésére, meghúzására, segítséggel 

próbálgassa a masni-kötést. 

Építés Építés önállóan és minta után. 

Építőelemek pontos illesztése 

 

Fal, kerítés, oszlop, torony, vízszintes, 

függőleges elhelyezés 

Minta után, hozzon létre stabil 

építményt különböző 

építőelemekből. 

Soralkotások Kártyák, dominó sorba rendezése 

vízszintes és függőleges irányban 

 

Sorok, oszlopok, szomszédok, 

következő 

Helymeghatározás alapján képes 

legyen a megfelelő elem 

kiválasztására. 

Kép összeillesztése Szétvágott kép, mesekocka elemeinek 

összeillesztése 

 

Kép széle, kerete, 

fejjel lefelé 

Két elemet önállóan illesszen össze, 

az esetleges hibákat észlelje, javítsa. 
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Évfolyam: 3. 

5. Témakör: Íráselemek tanítása Óraszám: 5 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Álló, fekvő egyenes Ritmikus sor 3-4 elemből ( l l – l l – l l) Egyenesekből kirakható jelek (+, -, 

relációs jel), kirakása, használata 

 

Differenciálja és megfelelően 

alkalmazza az álló, fekvő és ferde 

vonalakat. 

Kör-, kapu- és csészevonal Betűelemek felismerése ábrákban. 

Ábrák kiegészítése, betűelemekkel 

 

Kezdőpont, nyitott és zárt forma 

differenciálása 

Rajzoljon felismerhetően egyszerű 

formákat, a sikertelen 

próbálkozások ne szegjék kedvét!  

Hurok- és horogvonalak Hurok- és horog-vonal átírása, másolása. 

Rajz kiegészítése  

 

Egyező irány, ellenkező irány fogalma Betűelemeket differenciáljon, 

felismerhetően másoljon. 

 

Íráselemek írása sorközbe Azonos írásjelek felismerése, jelölése, sor 

folytatása 

 

Sorköz, határvonal figyelembe vétele, 

kisebb, nagyobb, befér, kilóg 

Írás során kövesse a helyes irányt, a 

szó- és sorközöket tartsa be. 

 

Íráselemek írása vonalrendszerbe Ismerkedés a vonalrendszerrel, vastag 

vonal megállapítása, megkezdett sor 

folytatása 

 

Vonalrendszerbe írás szabályai  Az íráselemek helyének figyelembe 

vételével alkosson önállóan sort a 

vonalrendszerbe. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tanterv/Bárczi     Általános Iskola     Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom     Tantárgy: Olvasás-írás 

 

94 94 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Évfolyam: 3. 

6. Témakör: Betűtanítás (a, i, í, o, ó, m, l) Óraszám: 16 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Hangkihallási gyakorlatok Játékos hallásfigyelem fejlesztő 

gyakorlatok. Hang kihallása szó elején, 

végén, közepén 

 

Hangosan, halkan, suttogva, némán 

 

 

Személyek, tárgyak meghatározása 

Ismerje fel egy-egy hang jelenlétét 

ill. hiányát erősen artikulált ismert 

szavakban. 

Magánhangzók felismerése ajakállásról Szájról olvasás (nevek, ismert szavak), 

ajakállások utánzása 

 

„Ki? Mi?” kérdések segítségével Legyen együttműködő, törekedjen a 

minél tisztább kiejtésre. 

Kezdőhang leválasztása Szavak szótagolása letapsolása. 

Kezdőhang kiemelése, önálló 

hangoztatása hosszan, röviden 

 

Lassú, gyors tapsolás, hosszú, rövid 

hangok 

Hallja ki a kihangsúlyozott 

kezdőhangot ismert szavakban. 

Hangsúlyozott kezdőhang kihallása 

ismert szóból. 

Szógyűjtés Tematikus szógyűjtés 

Szavak felismerése körülírás alapján 

 

Mondatalkotás a gyűjtött szavakkal Képes legyen különböző 

szempontok (tartalom, kezdőhang 

stb.) szerint szavak 

differenciálására. 

Hang-betű egyeztetés Ismert betű kiválasztása betűsorból, 

felismerése nevekben, ismert szavakban 

 

Ismert szavak jelentésének magyarázata 

(mire való a…) 

Tudjon betűhöz megfelelő hangot, 

hanghoz betűt társítani. 
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7. Témakör: Olvasás Óraszám: 16 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Betűfelismerés Ismert betűk keresése könyvben, 

újságban, utcai feliratokon 

Ellentétes szópárok  Ismerje fel a tanult betűt hallott és 

látott szóban. 

Két betű összeolvasása Szavak felismerése magánhangzóik 

alapján  

Felismert szavak értelmezése Képes legyen a betűket megfelelő 

sorrendben kirakni, másolni. 

Szógyűjtés kezdő szótaggal Azonos kezdőhangú szavak közül azonos 

két betűvel kezdődőek kiválasztása, 

elemzése 

Szavak alakja, jelentése, írása, kiejtése Vegyen részt aktívan a közös 

munkában. 

Tárgykép-szó egyeztetés ismert betűk 

alapján 

Szavak felismerése körülírás és 

kezdőhang alapján 

Mondat befejezése odaillő szóval Egyeztessen szókártyákat 

tárgyakkal, tárgyképekkel. 

Versek, mondókák tanulása Versek, mondókák közös elmondása Versek, mondókák új szavainak 

értelmezése 

Iskolai rendezvényen közös 

szereplésben vegyen részt. 

 

 
Évfolyam: 3. 

8. Témakör: Írás 

 
Óraszám: 18 

Tananyag Tanulói tevékenység  Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Betűforma vázolása Betűalakítás padon, táblán, írólapon Írólap tartása, betű helye, mérete Az írás során helyezze a betűt 

megfelelő méretben a megfelelő 

helyre. 

Írás sorközbe távolság-tartással Betű írása egyesével,  

 

Hosszú, rövid hangok, jelölésük 

 

Tartsa be a sorokat, sorközöket és a 

haladási irányt. 

 

Két betűs szavak másolása Másolás előírásról, tábláról kezdőhang – első betű A megfelelő betűt és hangot 

megbízhatóan kapcsolja össze. 

Írás diktálás után Szógyűjtés azonos magánhangzókkal, a 

magánhangzók leírása 

Szavak értelmezése; hasonló, 

különböző ellentétes értelmű szavak  

2 betűs szót önállóan, annál 

hosszabb szót segítséggel írjon. 
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Cél: A betűk növekvő számával egyre több értelmes szó leírása, a betű, mint információs eszköz értelmezése. 

Az írás-, és beszédkészség folyamatos fejlesztése. 

 

 

Feladatok: Betűk keresése, felismerése „semleges” területeken (utcán, újságban), szavak értelmezése. 

A betűk felismerése, kiolvasása, másolása, betűformák alakítása, javítása. 

Betű és hang kapcsolatának folyamatos gyakorlása. Állandó harc a logopédiai problémákkal. 

A tanult betűk felismerése, hangoztatása, új betűk tanítása gyakorlása. 

Az egész ismert betű-készlet állandó felszínen tartása. 

 

 

Elvárt teljesítmény: A tanult betűket ismerje fel, és saját manuális szintjén írja le. 

Megadott kezdőbetűvel gyűjtsön szavakat. Tudjon betűt, hangot írott és kimondott szavakban felismerni. 

Differenciáljon szóképeket néhány tanult betű alapján. 

Írja a betűket, szótagokat diktálás után. Képes legyet szógyűjtésre tartalom illetve alaki kritériumok alapján. 

 

 

Értékelés: Az elbírálásnak tükröznie kell a tanuló elért eredményeit a térbeli tájékozódás, a tanult betűk felismerése, 

írása, szavak önálló olvasása, írása terén figyelembe véve a P.A.C. mérőeszközzel mért objektív eredményeket. Az 

értékelés 1-5-ig érdemjeggyel történik. 

 

 

Tankönyv, taneszköz: Esztétikus tankönyv nagy szókészlettel, egyértelmű ábrákkal, írólap, füzet, írószerek, 

betűkártyák, betűsín, puzzle. 
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Évfolyam: 4. 

1. Témakör: Beszédfejlesztés Óraszám: 20 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Beszédtechnika további fejlesztése Logopédiai gyakorlatok. 

 

Megszólítások, köszönések Vegye figyelembe az érintkezés 

szabályait  

Hangok kiejtésének javítása Artikulációs gyakorlatok  

Hangok önálló ejtése hosszan, röviden. 

 

Megfelelő hangerő, megfelelő 

hanghordozás 

A hibás ejtést észlelje, javítására 

törekedjen. 

Hangok kihallása szó elején, közben, 

végén. 

Látott-hallott szavak analizálása, 

magánhangzók kiemelése. 

 

Magánhangzó, mássalhangzó Értse meg a kimondott és leírt szó 

kapcsolatát. 

Ritmusfejlesztés Dalok, mondókák ritmuskísérettel Dalokban, mondókákban előforduló új 

kifejezések  

 

Vállaljon a csoport előtt önálló 

„fellépést” ismert dallal, verssel. 

Szókincs-bővítés Képes újság nézegetése, 

Személyes élmények felidézése. 

 

mesék, igaz történetek, pletykák Élményeit kevés szóval mondja el. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tanterv/Bárczi     Általános Iskola     Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom     Tantárgy: Olvasás-írás 

 

98 98 

 

 

 

 

 

Évfolyam: 4. 

2. Témakör: Térorientációs gyakorlatok Óraszám: 20 

 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Lépegetés társasjáték-táblán Közös társasjáték 

 

Előre lép, hátra lép, még egyszer dob  

Kis segítséggel képes legyen 

bábujával megfelelő számú és irányú 

lépésre. 

Játékos feladatok Tárgyak eldugása, megkeresése. Pontos helymeghatározások 

 

Kövesse a megadott instrukciókat, 

társaival legyen türelmes. 

Képolvasás A kép szereplőinek helyzete 

emlékezetből. 

 

Külső és belső tulajdonságok 

(Szógyűjtés „milyen a…?” kérdésre) 

 

Adjon adekvát, egyszavas választ 

ki?, mit csinál?, milyen? Stb. 

kérdésekre. 

Tájékozódási gyakorlat 3x3-as 

négyzethálón 

Adott sor és oszlop („emelet, lakás”) 

jelölése bábuval, rajzzal. 

 

Alsó, felső, jobb- és bal oldali 

szomszédok  

Ismerje fel önállóan a felső, alsó, 

szélső és középső sorokat. 

Ismerkedés a tanterem alaprajzával. Saját-, társai- és berendezési tárgyak 

helyének bejelölése. 

 

Térkép, irányok Ismerje fel az alaprajz és a valóság 

közti összefüggést.  
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Évfolyam: 4. 

6. Témakör: Betűtanítás (e, v, u, ú, t, á, s, p) Óraszám: 36 
 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Ismerkedés az új betűvel Kezdőhang leválasztása, hang-betű 

egyeztetése 

 

Szó, szóköz A tanult betűt ismerje fel és 

egyeztesse a megfelelő hanggal, 

hallott és látott szóban. 

A mondat Képolvasás, két-három szavas mondatok 

alkotása 

 

A „mondat” egyszerű meghatározása, 

Kezdőbetű, írásjel. 

Kérdésre megadott szóval alkosson 

mondatot. 

Szó-kép egyeztetés Ismert betűk alapján szó felismerése, 

képpel egyeztetése  

 

 Embert jelölő szavak (válaszok „ki?” 

kérdésre) 

Ismert szót képpel, képet szóval 

egyeztessen. 

Betű felismerése szövegben Aktuális betű keresése újságban, utcai 

feliratokon 

 

Újságcímek, utcai feliratok értelmezése Saját nevét ismerje fel. 
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Évfolyam: 4. 

7. Témakör: Olvasás 

 
Óraszám: 36 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Szó kirakása Megadott betűkből szó kirakása. Betű, szótag, szó, mondat 3 betűs szót (minta után vagy 

diktálásra) önállóan rakjon ki. 

Szó analizálása Letakart szó kitalálása 1, 2, 3 felfedett 

betű alapján. 

Hasonlóság, különbség konkrét 

példákon 

A betűk sorrendjét tartsa be, a 

hibákat jelezze, segítséggel javítsa. 

Tárgy-kép-szó egyeztetése Kép alapján hiányos szó megfejtése, 

hiányzó betű pótlása. 

Kösd össze!, Karikázd be!, Húzd alá! 

stb. utasítások 

A különböző jelöléseket tudatosan 

alkalmazza. 

Tőmondatok olvasása Két szavas mondatok olvasása.  

Alanyok illetve állítmányok cseréje. 

Kérdőszavak, válaszok párosítása Értse meg az önállóan olvasott rövid 

mondat tartalmát 

Versek, mondókák tanulása Leírt versekben szavak keresése jelölése 

 

Versek értelmezése,  

sorok, rímek, tartalom 

 

 
Verset értelmesen hangsúlyozva 

mondjon. 
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Évfolyam: 4. 

8. Témakör: Írás Óraszám: 36 

 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Betűk írása sorközbe Betűk írása egyenként, szóközzel Megadott kezdőbetűvel tematikus 

szógyűjtés. 

 

A betűket, hangokat biztosan ismerje 

fel és egyeztesse. 

Kétbetűs szavak írása Kétbetűs szavak gyűjtése, írása  

Szó kiegészítése igekötővel 

Igekötő alkalmazása szó jelentés-

változásának megfigyelése. 

 

Mondanivalóját segítséggel pontosan 

fogalmazza meg a spontán beszédben 

Betűk, szótagok, szavak másolása Három betűs szavak keresése nyomtatott 

szövegben. Másolás. Szótaghalmazból 

megadott elemek másolása (csak a 3 

betűsek, csak az m-mel kezdődőek stb.) 

 szó, szótag, különböző szempontok 

 

Pontosan, figyelmesen másoljon, az 

esetleges hibákat segítséggel javítsa. 

Betűk, kétbetűs szavak írása diktálásra Két betűs szavak kirakása, betűk 

megfordítása a (le-el, 

Be-eb, lé-él) 

 

Szavak, szótagok, egy szótagú szavak Képes legyen önálló munkavégzésre, 

(5-6 szó leírása) utána közös 

ellenőrzésre, javításra. 
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Cél: Érdeklődés felkeltése a környezetében található olvasnivalók iránt. 

Az értő olvasás alapjainak lerakása, az összeolvasás technikájának fejlesztése, a tempó gyorsítása. 

Az analizáló-szintetizáló készség fejlesztésével az önálló írás megalapozása. 

Az írás külalakjának állandó javítása (általános rendezettség, sor, szóköz betartása, betű alakítása). 

 

 

Feladatok: Verbális kommunikáció folyamatos fejlesztése, mondatok megfogalmazása. 

Szavak diktálás utáni írása, a mondatalkotás szabályainak betartása, rövid mondatok írása szavanként diktálással. 

A 9 magánhangzó és 11 mássalhangzó betűkártyáival szavak önálló alkotása, leírása. 

A hangok helyes kiejtésének folyamatos gyakorlása, a kiejtett hang és a megfelelő betű közötti kapcsolat állandó 

megerősítése. 

 

 

Elvárt teljesítmény: A tanult betűket ismerje fel, mondja ki, alkosson szótagokat és írja le azokat diktálás után is. 

Alakuljon ki alapvető íráskészsége. Az írás irányát és helyét a vonalközben automatikusan alkalmazza. 

Képes legyen szavak elemzésére, betűkártyával való kirakására, másolására, hiányzó betűk pótlására. 

 

 

Értékelés: 1-5 érdemjeggyel, és szöveges értékeléssel, figyelembe véve a munkához való hozzáállást, a tanuló 

beszédszervi hátrányait. Évenként P.A.C. felmérés. 

 

 

Tankönyvek, taneszközök: Olvasás-írás tankönyv, feladatlapok, mágnes tábla, betűkártyák, könyvek, újságok 
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Évfolyam: 5. 

1. Témakör: Beszédfejlesztés Óraszám: 26 

 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Helyes artikuláció gyakorlása. Logopédiai gyakorlatok Különböző kedélyállapotok 

megállapítása képről 

Törekedjen érthető beszédre, hibák 

spontán javítására 

Hanglejtés, hangerő, stílus. Versek, mondókák hangsúlyozása Családi és nemzeti ünnepek Kapcsolódjon be egyéni és csoportos 

fellépésekbe az iskolai ünnepélyeken 

Mondatalkotás megadott szóval. Tematikus szógyűjtés, mondatalkotás 

adott szavakból. 

Régen, most, majd (igeidők 

használatának tudatosítása) 

Beszéde váljék tudatosabbá, 

tartalmilag pontosabbá.  

Szókincs bővítés. TV-nézés, látottak megbeszélése. Országok, népek Alakuljon ki alapvető fogalma 

Magyarország és „külföld” 

különbségéről. 

  

Szógyűjtés, mondatalkotás képről. Eseményképhez történet közös kitalálása, 

elmondása. 

Családi események Átélt eseményekről érthetően 

számoljon be.  

 

 
Évfolyam: 5. 

2. Témakör: Térorientációs gyakorlatok Óraszám: 15 

 

Tananyag Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Térbeli tájékozódás gyakorlása. „Üzenetek” eljuttatása az iskola 

különböző részeire. 

Le-fel, jobbra-balra (közlekedés az 

iskolán belül önállóan) 

Teljesítse a személyére szabott 

feladatot. 

Téri helyzetek transzformálása síkra. Tájékozódás az iskola alaprajzán. Útvonal 

együttes bejárása, berajzolása. 

Különböző helyiségek, rendeltetésük, 

ott dolgozó felnőttek, munkájuk. 

Fokozódjon önállósága, 

megbízhatósága, feladattudata.  

Puzzle kirakása. Elem helyének megkeresése, forgatás, 

illesztés. 

Türelem, kitartás A szintjének megfelelő játékot 

tudatosan (nem próba-szerencse 

alapon) rakja ki! 

Távolság becslése, ellenőrzése. Tárgyak elhelyezése közelebb, távolabb. Közel, távolabb, innen, túl… Értse meg és alkalmazza az 

árnyaltabb hely-meghatározásokat. 

 

  



 

Tanterv/Bárczi     Általános Iskola     Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom     Tantárgy: Olvasás-írás 

 

104 104 

 

Évfolyam: 5. 

6. Témakör: Betűtanítás (ö, ő, c, é, k, ü, ű, f, b, z) Óraszám: 25 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak  Elvárt teljesítmény 

 

Új betű ismertetése. Betű kiemelése szóból. Szókincs-bővítés, szómagyarázat 

szükség szerint a betűkészlet 

növeléséből adódóan. 

 

Az új betűt ismerje fel, írja, és 

olvassa össze a korábban tanultakkal. 

Szótagok, szavak kirakása. Szavak kirakása közösen, minta után, 

diktálásra, önállóan. 

 

Kezdő szótag, végződés. Képes legyen szavak analizálására, 

betűk kapcsolására, összeolvasására.  

Hiányzó betűk, szótagok pótlása. Hiányzó betűk, szótagok felfedezése, 

pótlása. 

Szavak kiegészítése raggal, jellel. 

Szavak értelmének megváltoztatása 1-1 

betű vagy szótag cseréjével. 

szavak tartalma, alakja 

Azonos alakú szavak, rokon értelmű 

szavak 

Segítséggel munkáját ellenőrizze, 

hibáit fedezze fel, és megfelelően 

javítsa. 

Két szótagú szavak írása. Szavak másolása, diktálás után írása, 

hibák észrevétele, javítása. 

 

Szavak módosítása igekötővel. Észlelje, és próbálja megfogalmazni 

a szavak jelentés-módosulásait. 

Nevek, mondatkezdő betűk jelölése. Újságban, könyvben nagy betűk keresése. 

 

Szabály meghatározása (mit írnánk 

nagybetűvel?). 

Értse meg a tulajdonnevek és 

köznevek különbségét. 

Mondatvégi írásjel. Írásjelek megfigyelése. 

Kérdő mondatok alkotása. 

 

Mondat meghatározása, fajtái. Az írásjeleket írás és olvasás során 

tudatosan használja. 
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Évfolyam: 5. 

7. Témakör: Olvasás Óraszám: 25 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak  Elvárt teljesítmény 

Hangok és betűk egyeztetése. Hangok alapján betűk kirakása. Hang - betű 3-4 betűs szót hallás után rakjon ki, 

írjon le. 

Szavak olvasása, szókép és tárgyak 

egyeztetése. 

Szavak, tárgyak és képek egyeztetése. Kösd össze!, Karikázd be!, Utasítások 

 

A megfelelő jelöléseket tudatosan 

alkalmazza. 

Tőmondatok olvasása. Kétszavas mondatok olvasása, alkotása, 

értelmezése. 

Szó, mondat, pont, nagybetű. Tőmondatokat - szükség esetén 

segítséggel – olvasson. 

Versek, mondókák tanulása. Hallás után tanult vers írott formájában 

betűk, szavak keresése. 

Vers, mondóka, ének. Verseket, mondókákat önállóan 

mondjon el. 

 

 
Évfolyam: 5. 

8. Témakör: Írás Óraszám: 20 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Betűk írása sorközbe. Önálló munka, önálló ellenőrzés. Névelő fogalma, keresése leírt 

szövegben 

Mutasson fejlődést a figyelme, 

önállóság és koncentrációkészség 

terén a betű k írása során. 

Szavak másolása. Meghat. szó keresése könyvből. 

Másolás, ellenőrzés, javítás. 

Szó jelentésének körülírása, rokon 

értelmű szavak gyűjtése 

Összetett feladatokat fokozódó 

önállósággal oldjon meg. 

Írás diktálás után. Mondat diktálása szavanként, 

visszaolvasása mondatként. 

Mondat fajtái. ? . ! alkalmazásai 

példamondatok alkotása. 

Tevékenysége, munkája váljon 

rendezettebbé, tudatosabbá. 

Rövid mondatok másolása. Másolás tábláról, megjelölt mondat 

másolása könyvből. Hiányos mondat 

kiegészítése szóban. 

Mondat szabályai. Szóban, írásban 

 

Munkája során fokozódjék 

feladattudata, kitartása. 
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Évfolyam: 6. 
 

 

Cél: Beszédfejlesztés, szókincs-bővítés, a kiejtés, beszédtempó és hanghordozás folyamatos korrekciója. 

A bővülő betű-készlettel egyre hosszabb szavak, mondatok írása olvasása értelmezése. 

 
 

Feladatok: Logopédiai és kommunikációs gyakorlatok, új betűk tanítása, hang-betű egyeztetések. 

Szavak, rövid mondatok önálló írása, elemzése, kiegészítése, értelmének megváltoztatása. 

A mondatalkotás szabályainak betartásával önálló feladatok megoldása (kérdés, válasz, kiegészítés). 

Spontaneitásra törekvés az írás és olvasás és olvasás alkalmazására a mindennapi életben. 

A hangok kihallásával, szóelemzéssel önálló írás gyakorlása egyre magasabb szinten. 

 

 

Elvárt teljesítmény: A tanult betűket ismerje fel, rövid szavakat önállóan írjon le szavakat, rövid mondatokat önállóan 

olvasson ki. 

A mondatalkotás szabályainak betartásával alkosson rövid mondatokat és írja le azokat. 

Érdeklődjön a környezetében fellelhető írásos információk iránt. 

Rövid mondatokat önállóan fogalmazzon meg és írjon le. 

 

 

Értékelés: 1-5 érdemjeggyel és szöveges értékeléssel az olvasás-írás terén mutatott érdeklődés, önállóság és a 

képességeihez, a saját és a csoport teljesítményéhez mért egyéni fejlődés figyelembevételével, a P.A.C. mérőeszközzel 

mért objektív eredmények alapján. 

 

 

Tankönyv, taneszköz: Tankönyvek, újságok, tv-műsorok, könyvek, albumok, diafilmek, füzet. 
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Évfolyam: 6. 

1. Témakör: Beszédfejlesztés Óraszám: 20 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Beszédtechnika további fejlesztése. Légzőgyakorlatok. 

Szappanbuborék fújása. 

Levegő benntartása, beosztása Folyamatosan, nyugodtan, érthetően 

beszéljen. 

Személyi adatok gyakorlása. Teljes nevének, lakcímének másolása. 

 

A napló. Személyi adatok  Ismerje legfontosabb adatait. 

Mondat bővítése újabb és újabb 

bővítményekkel. 

Mondat bővítése újabb és újabb 

bővítményekkel. 

Kérdő névmások használata Mondanivalóját pontosan fejezze ki. 

Mondat befejezése, kiegészítése. Mondat többféle befejezése. Kérdezés és felelés, társalgás szabályai  A kérdezés és felelés formai- és 

tartalmi követelményeit tartsa be. 

 

 
Évfolyam: 6. 

2. Témakör: Térorientációs gyakorlatok Óraszám: 15 

 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Játékos feladatok. Tűz-víz játék.  A megtalálás helyének pontos 

meghatározása. 

Téri relációkat többféleképpen 

fogalmazzon meg. 

Hely-meghatározások. Tárgy elrejtése, megtalálása. Csere, helycsere alkalmazása. Helymeghatározásokat különböző 

pontokhoz viszonyítva végezzen. 

Tájékozódás 4x4-es táblázatban. 

 

Egyszerű ábrák rajzolása a megfelelő 

helyre. 

Oszlopok, sorok számozása,  

önálló munka, önálló, ellenőrzés. 

A szabályt értse meg, a „táblázatot” 

önállóan töltse ki! 

Megfigyelések az utcán. Térbeli helyzetek megfigyelése, 

megfogalmazása. 

Vízszintes és függőleges feliratok Függőlegesen írt feliratot ismerjen 

fel, olvasson össze. 
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Évfolyam: 6. 

6. Témakör: Betűtanítás (d, j, n, h, sz, r, g, ny)  Óraszám: 20 

 

Tananyag Tanulói tevékenység  Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Új betű ismertetése. Betű kiemelése, hangoztatása, írása, 

olvasása, kapcsolása. 

 

Kétjegyű mássalhangzó Ismerje fel és készség-szinten 

alkalmazza a tanult betűket. 

Játék a betűkkel. Anagramma kirakása (retek, teker keret 

stb..) valamennyi változat leírása 

emlékezetből. 

 

Törd a fejed! Ki tud többet? -vetélkedő A gondolkodás, a fejtörők 

megoldása, szabadidő-

tevékenységként épüljön be a 

tevékenységei közé. 

 

Szótagok, szavak kirakása. Szógyűjtés az új szavakkal, kirakásuk, 

másolásuk. 

Azonos szótaggal kezdődő szavak 

gyűjtése, értelmezése 

 

A gyakorlás során fejlődjön 

kitartása, önfegyelme, feladattartása. 

Hiányzó betűk, szótagok pótlása. Hiányzó betűk pótlása, beillesztése, betűk 

cseréje. 

Hiány, pótlás, csere, kihagyás 

 

Munkájában, teljesítményében 

legyen igényes.  

Nevek, mondatkezdő betűk jelölése. Nagy betűk keresése újságban, könyvben. 

Városok nevének gyűjtése a térképről. 

 

Tulajdonnevek írásának szabályai Érdeklődjön környezete iránt, tegyen 

önálló „felfedezéseket” a térképen! 

Mondatvégi írásjel: ! Felkiáltójel alkalmazása, írása. Különböző érzelmek megfigyelése 

képen.  

„Miért?” (szomorú, sír, vidám, nevet 

stb.). 

 

Képes legyen konkrét kérdésre egy 

szavas adekvát választ adni. 
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Évfolyam: 6. 

7. Témakör: Olvasás Óraszám: 20 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Rövid mondatok olvasása, értelmezése. Kérdések feltevése egymásnak az 

olvasmánnyal kapcsolatban. 

 

Múlt-, jelen- és jövő-idejű cselekvések. Rövid mondat önállóan olvasson, 

értelmezzen. 

Eseményképek sorba rendezése, 

magyarázása. 

Cselekvések megnevezése, időrendjük 

megállapítása. 

 

előbb, később Képsorról összefüggő mondatokat 

alkosson. 

Tárgy -kép-szó egymáshoz rendelése. Egyeztetések a tanterem tárgyaival, tárgy- 

és szóképekkel. 

Hely, helyszín (Válaszok „hol?” 

kérdésre, helymeghatározások szó-

végződések (helyragok) 

 

Képes legyen önálló munkára, reális 

önértékelésre. 

Összetett mondatok befejezése 

„pedig”, „de”, „mert”, kötőszavak után. 

Hibás állítások javítása félmondatok 

értelmes összeillesztése. 

Ok, előzmény, következmény. Ismerjen fel összefüggéseket, ok-

okozati viszonyt. 

Feliratok olvasása az utcán. Ismert utcanevek, üzletek, középületek 

nevének olvasása. 

Középületek, funkciójuk nyitás-zárás 

időpontjai. 

 

Ismerje fel a rendőrség, az orvosi 

rendelő épületét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Évfolyam: 6. 
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8. Témakör: Írás Óraszám: 20 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Betűírás vonal- rendszerbe. Betűformák gyakorlása. Betűk, szavak, sorok távolsága Törekedjen rendezett füzetre, javuló 

betűformákkal. 

Puzzle kirakása. Elemek egyenkénti megfigyelése, 

beillesztése önállóan. 

Szabályos, szabálytalan formák Feladatmegoldás során legyen 

türelmes, kitartó. 

Mondatkezdő betűk jelölése. Mondat hangsúlyozása megfelelő írásjel 

alkalmazása. 

Mondat eleje, vége - jelölésének 

szabályai 

Képes legyen rövid szövegből egy-

egy mondat kiemelésére, 

értelmezésére. 

Rövid mondatok másolása. Könyvben bejelölt mondat kikeresése, 

másolása. 

Se több, se kevesebb!  Az utasításokat pontosan kövesse. 

Néhány mondatot másoljon hiba 

nélkül. 

Rövid olvasmány olvasása, 

értelmezése. 

Több mondatos olvasmány váltott 

olvasása. 

Tartalom, szereplők Kérdések segítségével mondja el az 

olvasmány tartalmát. 

 

 
Évfolyam: 6. 

9. Témakör: Értő olvasás Óraszám: 16 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Rövid történet olvasása, értelmezése. Történet olvasása, értelmezése 

mondatonként és egészében. 

Rákérdezésre részletek felidézése. 

(Miért? Hogyan? Mikor? stb.) 

Az események összefüggéseit értse 

meg, saját szavaival adja vissza.  

Utcai feliratok, eligazító táblák. Séta közben feliratok, plakátok, hirdetések 

olvasása. 

Termékek, események, időpontok. A feliratokat kis segítséggel 

értelmezze. 

 

Információk, hirdetések. Árukatalógus nézegetése, olvasgatása 

termékek csoportosítása. 

Árak összehasonlítása. 

Olcsó, drága. Árufajták értékét hasonlítsa össze 

segítséggel. 

Ételreceptek. Zacskós leves készítése a leírt útmutató 

alapján, az útmutatóban leírtak betartása. 

Főzési idő, forrás, keverés, lassú tűzön. Receptből alapanyagokat, 

mennyiségeket rákérdezésre 

emeljen ki, nevezzen meg. 
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Évfolyam: 7. 
 

 
Cél: Az olvasás és írás minden területén az önállóság fokozása. 

Az olvasás, mint információs eszköz spontán felhasználása a gyakorlatban. 

Önálló eligazodás írásos anyagokban (telefonkönyv, tv-újág, naptár stb.). 

 

Feladatok: A betűkészlet további növelése, a helyes kihallás, kiejtés és leírás folyamatos gyakorlása. 

Rövid mondatok önálló olvasása, értelmezése. 

Nyelvi játékok, rejtvények, személyre szabott feladatok a tanulók különböző szintjének megfelelően. 

A kulturált kommunikáció minden formájának gyakorlása különböző élethelyzetekben. 

A rendezett külalakú, olvasható írás tempójának folyamatos gyorsítása. 

 

Elvárt teljesítmény: Az összes betűt ismerje fel, rövid mondatokat olvasson ki, értelmezzen. 

Írásban feltett kérdésekre önálló, adekvát választ adjon írásban. 

A különböző betűalakokat, írásmódokat, rövidítéseket, közismert idegen helyesírású szavakat ismerje fel és 

megfelelően használja. 

A helyesírás elemi szabályait tartsa be. 

 

 

Értékelés: 1-5 érdemjeggyel a kommunikációs készség, a környezet felé irányuló érdeklődés, a szövegértés, és az 

íráskészség terén megmutatkozó jártasság és a P.A.C. mérőeszközzel mért objektív eredmények alapján. 

 

Tankönyvek, taneszközök: Tankönyvek, könyvek, munkafüzetek, rejtvényfüzetek, a környezetben fellelhető reklám- 

és tájékoztató kiadványok. 
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Évfolyam: 7. 

1. Témakör: Beszédfejlesztés Óraszám: 20 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Beszédtechnika javítása. Udvariassági formulák gyakorlása. Üdvözlés, búcsúzás, megszólítás, kérés. Az udvariassági formulák épüljenek 

be spontán beszédébe. 

Mesefilm nézése videóról. Történet felidézése, néhány mondatos 

összefoglalása írásban. 

Vázlat, lényeges, mellékes részletek. A történet elmondásakor az 

időrendiséget tartsa be.  

Mondatok tartalmi bővítése. Tőmondat bővítése jelzőkkel, 

határozókkal. A megnövekedett mondat 

visszamondása. 

 

Ellentétes értelmű jelző-párok, 

mondatalkotás. 

Képes legyen kérdéseket feltenni, 

párbeszédben aktívan részt venni. 

Személyi adatok gyakorlása. Űrlapra személyi adatok beírása. 

 

Űrlap kérdései. Személyes adatait önállóan mondja 

el, segítséggel írja le.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tanterv/Bárczi     Általános Iskola     Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom     Tantárgy: Olvasás-írás 

 

113 113 

 

 

 

 

Évfolyam: 7. 

2. Témakör: Térorientációs gyakorlatok Óraszám: 15 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Térbeli relációk szóban, írásban. Írásban közölt utasítás követése. Levél, feladó, címzett. Képes legyen írásbeli feladat néma 

olvasására, megértésére, teljesítésére. 

Olvasás föntről lefelé. Függőleges feliratok keresése, olvasása 

az utcán. 

Üzletek, árukészletük. Képes legyen szavakat, feliratokat 

felismerni olvasni függőleges 

irányban is 

ABC sorrend. Lapozgatás a telefonkönyvben. Információk a telefonkönyvben. Neveket az abc sorrend 

figyelembevételével, tudatosan 

keressen ki a telefonkönyvből 

Különböző testhelyzetek szóbeli 

utasításra (bemutatás nélkül). 

Testrészek megnevezése, utasításra 

különböző testhelyzetek felvétele. 

 

Orvosi vizsgálat, panaszok, néhány 

gyakori betegség neve. 

Külső-belső testrészeit ismerje, 

panaszait képes legyen 

megfogalmazni, előadni. 

 

 
Évfolyam: 7. 

6. Témakör: Betűtanítás (cs, gy, zs, ty, ly, x, y, w) Óraszám: 20 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Új betű ismertetése, kapcsolása. Betű leválasztása, hangoztatása, írásának 

gyakorlása. Összeolvasás. 

Betűk helye a teljes ABC-ben Tudjon három nevet önállóan ABC 

sorrendbe rakni. 

Hiányzó betűk pótlása. 

 

Hiányzó kettős betűk szó elején, 

közepén, végén. 

Különböző betűtípusok, írásmódok. Képes legyen egyszerű szavak 

analizálására, betű hiányának 

érzékelésére, pótlására 

Szavak kirakása, másolása. Tematikus szógyűjtés az új betűkkel. 

 

Szókincs-bővítés különböző témákban. Fedezze fel a hibát hibásan kirakott 

szóban. 

Játék a betűkkel. Szólánc (cipő/ősz/száj/játék/kanál stb.) 

leírása közösen. 

 

Gyűjtőfogalmak, alárendelt fogalmak 

párosítása. 

Önállóan írjon szavakat  

szókezdő kettős betűvel is. 
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Évfolyam: 7. 

7. Témakör: Olvasás Óraszám: 20 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Olvasmány olvasása tankönyvből. Olvasmány folyamatos végigolvasása. Írásjelek figyelembevétele, 

hangsúlyozás, kiejtés. 

 

Egyszerű szöveget gördülékenyen 

olvasson. 

Nehéz szavak kiolvasása. Hosszú, összetett, mássalhangzó-

torlódásos és ismeretlen szavak 

kiolvasása, elemzése. 

 

 Szótagolás, elemzés, összetett szó 

elemei, ismeretlen szavak magyarázata. 

Hosszabb szó egészét pontosan 

olvassa ki. 

Néma olvasás. Szavak néma olvasása, megjegyzése. Felsorolásból meghatározott elemek 

hangos olvasása (pl. állatok közül csak a 

négylábúak). 

 

A feladat értse meg, az olvasási 

tevékenység váljon számára 

megszokottá. 

Versek, énekek tanulása. Versek, énekek olvasása megtanulása 

írott szövegből. 

 

Vers, rím, ritmus,  Verseket, dalokat pontosan, 

értelmesen hangsúlyozva adjon elő. 
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Évfolyam: 7. 

8. Témakör: Írás Óraszám: 20 

 

Tananyag Tanulói tevékenység  Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Betűírás füzetbe, vonalközbe. Új betűk írása szóköz betartásával, 

elhelyezésük segédvonal nélküli 

vonalközbe. 

Betűméret, -típus 

 

Állandóan törekedjen betűformáinak, 

füzete rendezett külalakjának 

javítására. 

Hosszú mássalhangzók. Kettőzött mássalhangzós szavak 

gyűjtése, írása. 

 

Kettőzött mássalhangzó, helyesírás, 

elválasztás 

A kihangsúlyozott hosszú 

mássalhangzós szavakat spontán 

helyesen írja le. 

Kettős betűk gyakorlása. Meghatározott kettős betűt tartalmazó 

szavak keresése, másolása hosszabb 

szövegből. 

 

Új szavak magyarázata, mondatokba 

foglalása 

Egyben lediktált rövid mondatot 

önállóan írjon le. 

Üdvözlőlap írása. Üdvözlőlapok nézegetése, saját 

üdvözlőlap tervezése. 

 

Üdvözlőlap szövege különböző 

alkalmakra 

Üdvözlőlapot kiválasztott minta 

alapján önállóan írjon meg. 

zs és sz differenciálása. Diktált szavak írása „zs” és „sz” 

oszlopba. 

 

 

idegen eredetű szavak 

A kettős betűket biztos alkalmazza. 
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Évfolyam: 7. 

9. Témakör: Értő olvasás Óraszám: 16 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Rövid hírek, események olvasása 

újságból. 

Olvasottak megbeszélése. Ok, okozat, előzmény, következmény, 

eredmény 

Képaláírásokat önállóan olvasson, 

értelmezzen. 

Hiányzó betűk pótlása szavakban. Hiányos szavakba különböző betűk 

beillesztése. 

 

Szavak értelmének megváltoztatása 1-1 

betű cseréjével. 

Értse meg a pontosság jelentőségét az 

olvasás és írása során. 

Igék keresése szövegben,  

igeidők értelmezése. 

Igék átírása múlt-, jelen- és jövő időbe. Mondatok áttevése múlt-, jelen- és jövő 

időbe. 

 

Gondolatát, véleményét 

meghatározott témában segítség 

nélkül írja le. 

Feladatok írásban. Írásbeli utasítások néma teljesítése. Kérés, utasítás, parancs 

 

Képes legyen az írást, mint 

kommunikációs eszközt értelmezni, 

alkalmazni. 
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Évfolyam: 8. 
 
 

Cél: Érdeklődés, az ismeretek megszerzésére irányuló spontán törekvés kialakítása, elősegítése. 

Értő olvasás készségének megszerzése, tovább fejlesztése, spontán alkalmazása a mindennapi életben. 

Az olvasás és az írás, mint információs eszköz beépítése a tanuló eszköztárába. 

Az íráskészség spontán alkalmazása. 

 
 

Feladatok: Néma olvasás, szöveg értelmezése, tartalom megfogalmazása, lényeg kiemelése, elmondása. 

A kommunikációs készség fejlesztése a beszédkészség, az írás és az olvasás terén. 

Szó- és betűrejtvények, szórakoztató feladatok, keresztrejtvény megfejtése. 

Írásban adott utasítások elvégzése, írásbeli kérdésekre válaszok önálló megfogalmazása, leírása, önálló levélírás, űrlap 

kitöltése személyi adatokkal. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Legyen képes a mindennapi életben adódó olvasási feladatok önálló megoldására. 

Néhány mondatos levelet - értékelhető tartalommal – önállóan írjon meg. 

A helyesírás elemi szabályait tartsa be, az írásjeleket helyes használja, törekedjen a rendezett külalakra. 

Az olvasás épüljön be a spontán szabadidő-tevékenységek sorába. 

 

 

Értékelés: Az egyéni adottságok figyelembe vételével az értő olvasás, és az olvasható és értelmezhető, önálló írás 

terén nyújtott teljesítmény, 

és a P.A.C. mérőeszközzel mért objektív eredmények alapján 1-5 érdemjeggyel. 

 

 

Tankönyv, tananyag: Tankönyvek, munkafüzetek, rejtvényújságok, albumok, könyvek és a környezetben fellelhető 

minden írásos anyag. 
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Évfolyam: 8. 

1. Témakör: Beszédfejlesztés Óraszám: 20 
 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Beszédtechnika javítása. Spontán beszélgetés aktuális témákról. Viselkedési szabályok megfogalmazása. 

 

Az alapvető erkölcsi szabályokat 

megértve és belátva tartsa be. 

Személyi adatok gyakorlása. Űrlap kitöltése személyi adatokkal. 

Személyi okmányok rendeltetése, 

megóvása. 

Csalás, hamisítás 

 

Legfontosabb személyi adatait 

ismerje, úrlapra megfelelő helyre 

segítséggel írja be. 

Mondatok tartalmi bővítése. Mondatalkotás, mondatok bővítése. 

Megfelelő egyszavas válasz a mondatból 

Mikor? Hogyan? Kivel? Miért? stb. 

kérdésekre. 

 

 
mondatrész, jelentés, kérdés, válasz 

Spontán beszéde legyen tudatos, a 

lényeges és lényegtelen elemeket 

különböztesse meg. 

TV-nézés. Magazin-jellegű műsor megnézése, 

megbeszélése. 

A látottak felidézése, ok-okozati 

összefüggések feltárása. 

 

A megbeszélésen aktívan vegyen 

részt, alkosson ítéletet a műsor 

szereplőivel kapcsolatban. 
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Évfolyam: 8. 

2. Témakör: Térorientációs gyakorlatok Óraszám: 15 

 

Tananyag Tanulói tevékenység  Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Tanult téri helyzetek gyakorlása. Játékos feladatok: egyidejűleg több tárgy 

elrejtése különböző helyekre, 

üzenet eljuttatása az iskola teljes 

területén. 

Üzenet, feladó, címzett, kézbesítés. Fokozott önállóságot mutasson a téri 

helyzetek alkalmazása során. 

Tájékozódás alaprajzon nagy léptékű 

térképen (az iskola környéke). 

Iskola alaprajza, bejárása, környező utcák 

térképen. 

Útvonal, tömegközlekedés. Alaprajzba rajzolt és valóságos 

útvonalat egyeztessen, tudatosítson. 

Magyarország térkép, tájegységek 

megnevezése. 

Időjárás jelentés megfigyelése a tv-ben. Égtájak, tájegységek szomszédos 

országok. 

 

Magyarország főbb tájait mutassa 

meg a térképen. 

Földgömb tanulmányozása. Földgömb nézegetése, olvasgatása. Óceánok, tengerek, földrészek, 

országok 

 

Találja meg Magyarországot, 

nevezze meg szomszédait Európa 

térképén. 

Videózás: egzotikus tájak, országok. Különböző országok zászlóinak 

rajzolása. 

Jelképek (zászló, címer) szerepe. 

Nemzeti ünnepek. 

 

„Mit tudsz Magyarországról?” A 

megszerzett ismereteket néhány 

mondatban önállóan fogalmazza 

meg. 
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Évfolyam: 8. 

6. Témakör: Betűtanítás (nagybetűk tanítása) 

 

Óraszám: 20 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Nagybetűk ismertetése, egyeztetése 

kicsikkel. 

Nagybetűk, írása vonalközbe. Tulajdonnevek, köznevek. Gyakrabban használt 

tulajdonneveket spontán helyesen 

(nagybetűvel) írja. 

Nagybetűk gyakorlása. Írás számítógépbe. Fontosabb billentyűk. A számítógépet fegyelmezetten, 

figyelmesen és kímélően használja. 

Tulajdonnevek írása, olvasása. Város- személy- utca- és intézmény-

nevek másolása térképről, 

telefonkönyvből. 

Tájegységek, megye, város, község, 

hegy, tó, folyó. 

Nagyobb, nevezetesebb helyeket 

kevés segítséggel találjon meg a 

térképen. 

Játék a betűkkel. „szópóker”(4. betű: á, az 1.:k, a 2.:a, 

a3.:b, az 5.:t. stb.) közös fejtörő játék. 

 

Törd a fejed! Rejtvények, találós 

kérdések. 

1-2 próbajáték után képes legyen 

versenyben részt venni a. szabályok 

megértésével, betartásával. 

 

 
Évfolyam: 8. 

7. Témakör: Olvasás Óraszám: 20 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Mondatok olvasása, értelmezése. Hiányos mondatok olvasása, befejezése 

kép alapján. 

Kérdőszavak a hiányzó mondatrészekre. Képes legyen kérdő mondat önálló 

megfogalmazására. 

Néma olvasás. Némán elolvasott kérdésre hangos válasz. Válasz alapján következtetés a kérdésre. Aktívan vegyen részt közös 

feladatmegoldásban. 

Tájékoztató szöveg olvasása. Élelmiszerek csomagolásán olvasható 

szöveg elolvasása, értelmezése. 

Friss, romlandó, szavatossági idő. Az olvasott információt értse meg, a 

felhasználás során tudatosan 

alkalmazza. 

Eligazodás a gyermeklexikonban. Ablak-zsiráf címszavainak olvasása, 

megbeszélése. 

 

Miből készült? Mire való? (ismert tárgy 

címszó-szerű leírása.) 

Fogalmazzon meg önállóan 

kérdéseket. 
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Évfolyam: 8. 

8. Témakör: Írás Óraszám: 16 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Nagybetűk írása sorközbe. Kicsihez megfelelő nagybetű párosítása. Mondat, cím, kezdőbetű. 

 

Kis-és nagybetűket egyeztessen. 

Nevek másolása naptárból. Kinek van névnapja… ? (dátumok 

alapján név keresése, másolása). 

 

Naptár beosztása, tavaly, idén, jövőre. Képes legyen eligazodni a naptárban 

és a megfelelő nevet helyesen leírni. 

Szó kiemelése nagybetűvel. Plakát készítése, egyes szavak csupa 

nagybetűs írása. 

 

Lényeges-lényegtelen esemény, 

időpont, színhely. 

Tervezzen plakátot, ismerje fel és 

emelje ki (nagybetűkkel) a fontos 

információkat. 

Nagybetűs feliratok megfigyelése utcán. Nagybetűs információs táblák készítése 

(KIJÁRAT, ZÁRVA, 8.CSOPORT,stb.). 

 

Utcai feliratok, információk 

„megfejtése”. 

Az olvasott információt önállóan 

olvassa, értelmezze, alkalmazza. 

Tulajdonnevek felismerése, nagybetűs 

írása. 

Diktált szavak között illetve szövegben 

tulajdonnév önálló felismerése, írása. 

 

Nagybetűvel írandó szavak köre. A tulajdonneveket spontán ismerje 

fel, írja nagybetűvel tollbamondás 

során. 
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Évfolyam: 8. 

9. Témakör: Értő olvasás Óraszám: 20 

 

Tananyag Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Meseolvasás. Mese közös olvasása, dramatizálása. Szereplők, külső és belső 

tulajdonságok. 

 

Aktívan vegyen részt dramatizált 

mese egybefüggő eljátszásában. 

Újságolvasás. Rövid híradások, értelmezésük. 

 

Külföldi, belföldi hírek, közlemények. Rövid híreket mondjon el néhány 

szóban. 

Tv híradó megnézése. 

Látottak visszakérdezése. 

A hírek végighallgatása csendben, 

felidézése, ellenőrzés, kiegészítés 

videóval. 

 

Az ország tájai. Képes legyen a híreket és személyes 

élményeit összekapcsolni hasonló 

helyszín, események, illetve 

körülmények felidézésével. 

Közkeletű idegen szavak kiolvasása. Idegen nyelvű műsorok nézése a  

TV-ben. 

Idegen szavak keresése, magyarázata 

(Pepsi Cola, HBO, Corvin stb.). 

 

Magyar, külföldi, anyanyelv, idegen 

nyelv. 

Közkeletű idegen szavakat ismerjen 

fel, helyesen ejtsen ki. 
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MATEMATIKA 
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Számolás-mérés előkészítése 

Évfolyam: 1 -2. 
 

 

Cél:  

A számolás és mérés elsajátításához szükséges alapkészségek fejlesztése; érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, 

gondolkodási készség fejlesztése, a környezet megismerése során tudatos tevékenységek végzése. 

 

 

Feladatok: 

A környezet iránti érdeklődés felkeltése, fenntartása. Egyszerű utasítások megértésének, követésének megalapozása. 

A harmonikus személyiségfejlődés feltételeinek megteremtése. A csoportba való beilleszkedés elősegítése, megfelelő 

motiválással az együttműködés biztosítása. A viselkedés elemi normáinak elfogadása, a feladatokhoz való pozitív 

hozzáállás, feladattudat kialakítása. 

 

 

Elvárt teljesítmény: 

A viselkedés elemi normáit tartsa be. Aktívan vegyen részt a közös tevékenységekben, feladatokban. A felnőtt 

irányítását fogadja el, az elvárásoknak igyekezzen megfelelni. Alakuljon ki elemi szintű feladattudata. Mutasson 

pozitív tendenciát az alapkészségek fejlődésében. 

 

 

Értékelés:  

Folyamatos értékelés a tevékenységek végzése során. 

Szöveges értékelés és minősítés a tanuló egyéni képességeinek, hozzáállásának, a fejlődési tendenciájának és a P.A.C. 

mérőeszközzel mért teljesítménynek figyelembevételével. 
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A tanterv teljesítéséhez javasolt órakeret 

 

Évfolyam 

 

1. 2. 

Heti óraszám 

 

2  2 

Éves óraszám 

 

74 74 

 
 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör / Évfolyam 

 

1. 2. 

1 Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól 

 

25 25 

2. Tájékozódás térben és időben 

 

25 25 

3. Mennyiségek felismerése, viszonyítások 

 

24 24 
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Évfolyam: 1. 
 

 

 

Cél: A számolás-méréshez szükséges alapkészségek (érzékelés, észlelés, figyelem, gondolkodás) fejlesztése. 

A közös munka feltételeinek (az irányítás elfogadása, együttműködés tanárral, társakkal) megteremtése. 

 

 

Feladat: A tantárgy elsajátításához szükséges alapkészségek kialakítása, érdeklődés felkeltése. 

Egyszerű utasítások megértésének, követésének, a feladatokhoz való pozitív hozzáállásának kialakítása. 

A csoportba való beilleszkedés elősegítése, a közösségben való viselkedés alapvető normáinak elfogadtatása. 

Megfelelő motiválással az együttműködés biztosítása. 

 

 

Elvárt teljesítmény: A foglalkozás során legyen együttműködő, érdeklődő, irányított csoportos tevékenységbe 

bevonható. 

Ismerje az alapvető tér- és időbeli relációkat, és azokat (segítséggel) helyesen alkalmazza. 

Ismerje meg a tárgyak alapvető mennyiségi és formai tulajdonságait. 

A megszerzett tapasztalatokat, ismereteket képes legyen (segítséggel) használni. 

 

 

Értékelés: Szóbeli értékelés az egyéni képességek figyelembevételével a hozzáállás, együttműködő készség és a 

P.A.C. mérőeszközzel mért teljesítmény alapján. 
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Évfolyam: 1. 

1. Témakör: Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól 

 

Óraszám: 25 

Tananyag Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Tárgyak kiterjedése 

 

 

 

 

 

Formai tulajdonságaik 

 

 

 

 

 

 

 

Érzékelési gyakorlatok 

 

 

Tárgyak méretének megtapasztalása 

végigsimítás 

(szekrény), kézbe vétele (labda) tenyérbe 

tartása 

(apróbb játéktárgy) segítségével  

Tapasztalatok szerzése hosszú és rövid, 

magas és alacsony stb. tulajdonságokat 

illetően 

 

Hasonló tárgyak keresése válogatott 

készletből 

(könyv, autó, baba stb.) 

tárgyak felismerése, párosítása 

tárgyképekkel 

(kocka, labda, maci) 

Jellegzetes tárgyak kitapogatása zsákban 

Labda gurítása, kocka csúsztatása 

Vegyes halmazból minta alapján egy-egy 

tárgy kiválasztása  

 

Gyors és lassú járás, mozdulatok utánzása 

Kemény-puha, meleg-hideg tárgyak 

kitapintása, azonosítása 

 igen – nem jelzése szóval, vagy 

fejmozdulattal 

 

 

Minden tevékenység 

beszéddel kísérve 

nagy-kicsi 

hosszú-rövid 

magas-alacsony 

 

könyv, autó, baba, kocka, 

maci  

gurítsd! 

dobd! 

kérem! 

tessék! 

 

 

 

gyors, lassú, kemény,  

kemény, puha, hideg, 

meleg 

 

 

A foglalkozásokon aktívan vegyen 

részt. 

 

 

 

 

 

közös tevékenység során fogadja el 

az irányítást.  

 

 

 

 

 

 

 

A foglalkozásokon legyen 

együttműködő, kommunikatív. 

 

 

 
 

 

 

 

Évfolyam: 1. 

2. Témakör: Tájékozódás térben és időben 

 

Óraszám: 25 

Tananyag  

 

Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 
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Térorientációs gyakorlatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időbeli tájékozódás 

 

 

 

Tanterem, folyosó, előtér bejárása kézen 

fogva 

Beszéddel kísérve (előre megyünk, 

befordulunk, megkerüljük a…) 

Járás, futás, mászás meghatározott irányba  

Átmászás padon, asztal alatt, asztalok 

között 

Hozd ide…! Vidd oda…! Tedd bele… 

Mozdulatok utánzása beszéddel kísérve 

(felemeljük, előrenyújtjuk, hátratesszük a 

kezünket 

Mondókák, dalok mozdulatokkal kísérve 

Labda gurítása, dobása meghatározott 

irányba 

 

Ritmikus mondókák, dalok tapssal kísérve 

Ritmikus dobolás lábbal, kézzel, 

„hangszerrel” 

Jövő – jelen - múlt érzékeltetése 

cselekvésekkel 

(várat fogunk építeni, egymásra fogjuk 

rakni a kockákat. – várat építünk…- kész a 

vár, megépítettük.  

Éjszaka – nappal tevékenységek 

valóságban és 

képekkel illusztrálva. Reggeli, ebéd, 

vacsora, 

„a baba egy napja” (napirend nagy 

vonalakban) 

 

 

Erre, arra 

Ide, oda 

Előre, hátra, oldalra 

Felfelé, lefelé 

  

 

 

 

 

 

 

Lépés, ütés, taps 

Várj! 

Most! 

Majd! 

Kész! 

Éjszaka, nappal 

Reggeli, ebéd, vacsora 

 

Megfelelő irányítással, 

segítségnyújtással igyekezzen a 

feladatokat végrehajtani 

 

 

 

 

 

 

Közös foglalkozásokon, aktívan 

vegyen részt, figyeljen társaira is. 

 

 

 
 

 

Évfolyam: 1. 

3. Témakör: Mennyiségek felismerése, viszonyítások 

 

Óraszám: 24 

 

Tananyag  

 

Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 
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Cselekvések mennyiségekkel 

 

Halmazok létrehozása, megváltoztatása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sok elemet tartalmazó halmazok 

érzékelése 

dobozban, ládában, kosárban, kiborítása, 

sok a földön, semmi a kosárban. 

Visszarakása után semmi a földön, sok a 

kosárban. Egyforma edényekben „sok”, 

„kevés” és „semmi” létrehozása, 

hangoztatás, együtt mondás, ismétlés, 

kiválasztás, átrakás, újra kiválasztás, 

hangoztatás 

sok, kevés, és semmi halmazok 

létrehozása 

különböző tárgyakkal, pohárban szörppel, 

telefirkált, majdnem üres és üres lappal 

stb. 

sok – kevés - semmi halmazok létrehozása 

segítséggel, majd önállóan 

„Tegyél bele sokat!,…keveset!, Ne legyen 

benne semmi!” 

Egyenként csökkentve a halmazt sokból 

kevés lesz, majd semmi és fordítva 

negyedik edény beállításával a „nagyon 

sok”, a „legtöbb” halmaz létrehozása. 

Különböző halmazok létrehozása táblai 

firkával, papíron rajzzal, ujjfestéssel, 

nyomdázással. 

 

 

Sok, kevés, semmi, 

Tegyél bele! 

Vegyél ki! 

Öntsd ki mindet! 

Még, több 

Elég! 

 

Válaszd ki! 

Üres, teli 

Nagyon sok 

Legtöbb  

 

Képes legyen közös, egyirányú 

cselekvés tanárral, társakkal. 

 

Bemutatás, közös kezdés után a 

feladatot önállóan végezze. 

 

Saját szintjén szívesen firkáljon a 

táblán, papíron. 

 

Az egyszerű utasításokat értse meg, 

tartsa be. 

 

Figyelmét néhány percig irányítani 

tudja a feladatra. 
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Évfolyam: 2. 
 

 

 

Cél: A számolás-méréshez szükséges alapkészségek, az észlelés, figyelem, utánzókészség fejlesztésével, a személyi 

és tárgyi környezet egyre alaposabb megismerése. 

 

 

Feladat: A közösségbe való beilleszkedés, a csoportmunkában való aktív részvétel elősegítése. 

A tárgyak alapvető méretbeli és formai tulajdonságainak bemutatása, megismertetése. 

Alapvető mennyiségfogalom kialakítása, a különbségek, változások érzékeltetése. 

Az irányított, tudatos cselekvés, feladattudat alapjainak lerakása. 

 

 

Elvárt teljesítmény: A foglalkozás során legyen együttműködő, érdeklődő, csoportos tevékenységben aktívan vegyen 

részt. 

Érzékelje a tárgyak alapvető formai tulajdonságait, szín, forma és méret szerint (segítséggel) differenciáljon. 

Az alapvető tér-, időbeli és mennyiségi relációkat növekvő önállósággal alkalmazza. 

Az irányított, közös megismerő tevékenység során társait magatartásával ne zavarja. 

 

 

Értékelés: Szóbeli értékelés egyéni adottságok figyelembevételével a közösségbe való beilleszkedés, együttműködés. 

A közös munkában való aktív részvétel és a P.A.C mérőeszközzel mért teljesítmény alapján. 
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Évfolyam: 2. 

1. Témakör: Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól 

 

Óraszám: 25 

Tananyag  Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Kicsi, kisebb 

nagy, nagyobb, 

ugyanakkora 

 

 

 

 

Kerek, szögletes 

 

 

 

Piros-kék-sárga 

zöld-fehér-fekete 

 

 

 

 

Érzékelési gyakorlatok 

 

Azonos jellegű tárgyakból sor kirakása kicsi- 

nagyobb-legnagyobb; nagy - kisebb-legkisebb 

sor kirakása önállóan, kifejezések 

hangoztatása. 

Ugyanakkora keresése, összehasonlítása 

„Add oda x-nek a legkisebbet,…a 

legnagyobbat!” 

Táblai rajzon, képen legkisebb, legnagyobb 

kiválasztása.  

Sok kockából nagy várat építünk, kevésből 

kicsit. Stb. 

 

Kerek- és szögletes tárgyak szétválogatása, 

megfigyelése, kézbe véve, a különbség 

érzékelése. 

(gurul, mert kerek, nem gurul, mert szögletes) 

 

Színek megnevezése egyenként, hasonló színű 

tárgyak keresése, külön padokon gyűjtése 

„tedd a pirosak közé! hozz ide egy kék 

ceruzát!” 

„Kin van piros póló, kék zokni” stb. Naponta 

más-más színnel firkálás, rajzolás, színezés 

 

Zsákból kicsi, nagy, szögletes, kerek tárgyak 

kiválasztása. 

Énekek, mondókák gyorsan és lassan, 

hangosan és halkan, piros jelzésre fölállni!, 

zöldre leülni! 

Nagymozgások utánzása egyidejűleg, utólag 

kicsi-nagy 

kisebb-nagyobb 

legkisebb-legnagyobb 

ugyanakkora 

 

 

 

 kerek, szögletes 

 

 

 

 

színek nevei 

 

 

 

 

 

 

gyors, lassú 

hangos, halk 

Segítséggel differenciáljon 3 méret 

között 

 

 

 

 

 

Irányítással válogasson szét kerek és 

szögletes tárgyakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közös énekben, játékban aktívan 

vegyen részt 

 

 
 

 

Évfolyam: 2. 

2. Témakör: Tájékozódás térben és időben 

 

Óraszám: 25 

 

Tananyag  

 

Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 
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Térorientációs gyakorlatok 

mellett, előtt, mögött, rá, alá 

 

 

 

 

Időbeli tájékozódás 

 

 

 

Soralkotás egymás mellett, egymás előtt 

(mögött) 

Add tovább a macit! „Cseréljen helyet x 

y-nal!. 

Tedd a macit az asztal alá, a székre!” stb. 

„Utánozd a képet!”(maci az asztal alatt) 

táblára 

rajzolt asztalnál a mágneses maci 

elhelyezése 

Ugyanaz feladatlapon, önállóan. 

Rajzolás csak a papírra rajzolt asztal alá! 

 

Tapsolás, kopogás lassan, gyorsan. 

Mondókák, dalok ritmuskísérettel. 

Ritmusra lépés.  

Mozgásos feladatok késleltetett indulással 

(feladat bemutatása, majd: várj! vigyázz, 

kész, rajt! - ra indulás.) 

 

Igeidők gyakorlása; reggeliztünk, 

átöltöztünk, most játszunk, majd 

ebédelünk, hazamegyünk stb. 

iskolai napirend vázlatos összeállítása: 

reggeli után játék, utána ebéd, utána 

pihenés, utána játék, utána indulás haza. 

 

 

sorban, 

mellett, előtt, mögött 

 

alatt, alá 

 

 

 

 

lassan, gyorsan 

egyszerre 

 

 

 

most, majd utána, előtte 

 

Értse meg és végezze (segítséggel) a 

sorbaállási- helycserés- és 

helyváltoztatásos feladatokat, 

 

  

 

 

 

 

 

Értse meg, és alkalmazkodjon a 

„várj!, majd!, most!” 

vezényszavakhoz. 

 

 

Egyszerű, konkrét kérdésekre 

válaszolva használja helyesen az 

igeidőket. 

 

  

 
 

 

 

 

Évfolyam: 2. 

3. Témakör: Mennyiségek felismerése, viszonyítások 

 

Óraszám: 24  

 

Tananyag Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 
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Cselekvések mennyiségekkel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mennyiségek összehasonlítása 

 

 

Halmazok létrehozása különböző 

szempontok szerint (fajta, szín, méret stb.) 

nagyon különböző elem-számú halmazok 

összehasonlítása sok-kevés. A „sok” 

csökkentése részletekben, „már 

kevesebb...már csak kevés...elfogyott, már 

nincs”. Táblán 2 almafára sok alma 

rajzolása, egyikről az almák letörlése 

egyenként (egyre kevesebb) 

„melyik almafán van több?..melyiken 

kevesebb?” Ismerkedés a relációs jellel (a 

kiskacsa jobbra- balra fordul, mindig a 

több felé) 3-3-nál leállunk merre 

forduljon?” almák párosítása. 

(minden tevékenység kommentárral 

kísérve!) 

 

ugyanannyi megállapítása, hangoztatása 

Tapsolj ugyanennyit (max. 3-at) 

különálló két lapon almafára sok, illetve 

kevés alma rajzolása, a kettő 

összehasonlítása 

2-2 számkép-kártyán több-kevesebb 

megállapítása, hangoztatása „emeld fel, 

amelyiken több van, tedd a padba, 

amelyiken kevesebb van, tedd a hátad 

mögé, amelyiken több van!” stb. 

 

 

sok, kevés 

több, kevesebb, elfogyott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ugyanannyi 

 

Egyszerű feladatok során végezzen 

önálló, célirányos tevékenységet. 

 

 

 

Feladattudat csírái jelenjenek meg 

tevékenysége során 

 

 

 

 

Legyen képes többet, kevesebbet 

önállóan, ugyanannyit segítséggel 

felismerni, jelezni. 

 

 

 
 

 

 

 

Számolás – mérés 

Évfolyam: 3 – 8. 
 

 

Cél:  

A környezet iránti érdeklődést felkelteni, az ismeretek megszerzésére irányuló spontán törekvést kialakítani. 

Alapvető tájékozódást kifejleszteni térben és időben. 

Mennyiség- és számfogalmat kialakítani, alapműveleteket végeztetni fejben és írásban. 

A gondolkodási funkciókat fejleszteni, logikai összefüggések felismerése révén az ismereteket gyakorlatban 

alkalmazni. 

 

 

Feladat: 

Tér- és időbeli tájékozódás kialakítása, gyakorlása. 

Mennyiségfogalom, számfogalom kialakítása, mennyiségek, számjegyek felismerése, összehasonlítása, 

megváltoztatása, műveletek végzése. 

Szöveges feladatok értelmezése, a lépések felállítása, logikai összefüggésének felismerése. 

Mérések különböző mértékegységekkel, fajtáik, léptékük, gyakorlati alkalmazásuk megismerése. 

A pénzzel kapcsolatos elemi ismeretek megszerzése, pénzérmék, bankjegyek felismerése, értékük, nagyságrendbeli 

különbségek felismerése, a mindennapi életben történő alkalmazásának gyakorlása segítséggel. 

 
 

Elvárt teljesítmény: 
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Szerezze meg képességei szerint a megfelelő tér- és időbeli tájékozottságot, kompetenciát. 

Legyen képes mennyiségek becslésére, mérésére, összehasonlítására, alapműveletek elvégzésére, ellenőrzésére 

számok kiolvasására, értékük megállapítására. 

1OO-as körben ismerje a pénzt, végezzen váltásokat segítséggel. Vásároljon önállóan hozzávetőleg kiszámolt 

összeggel. 

Legyen tisztában különböző jövedelmek, áruk árának nagyságrendjével, végezzen összehasonlításokat, becsléseket 

segítséggel. 

 

 

Értékelés:  

Folyamatos szóbeli értékelés, évente állapotfelmérés P.A.C. mérőeszközzel. A félévi érdemjegy és az év végi 

osztályzat (1-5) kiegészítése szóbeli tájékoztatással. 

Az értékelés a tanuló teljesítménye alapján a fogyatékosság mértékének és a fejlődés tendenciájának figyelembe 

vételével történik. 
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A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv 

 

Évfolyam 

 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám 

 

1 4 3 3 2 2 

Éves óraszám 

 

37 148 111 111 74 74 

 

 
A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

 

Témakör / Évfolyam 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Elemi tapasztalatok a tárgyak kiterjedéséről, formai tulajdonságairól 5 25 5 10 - - 

2. Térbeli tájékozódás 5 25 5 5 5 5 

3. Időbeli tájékozódás 5 5 10 20 5 5 

4. Mennyiségek felismerése, viszonyítások mennyiségekkel végzett műveletek 17 75 51 41 24 24 

5. Mértékegységek, méretek, pénz - - 10 10 25 25 

6. Problémamegoldás 5 18 30 25 15 15 
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Évfolyam: 3. 
 

 

 

Cél: A számolás-méréshez szükséges alapkészségek (érzékelés, észlelés, figyelem, gondolkodás) fejlesztése. 

A közös munka feltételeinek megteremtése (az irányítás elfogadása, együttműködés tanárral, társakkal). 

 

 

Feladat: A tantárgy elsajátításához szükséges alapkészségek kialakítása, érdeklődés felkeltése. 

Egyszerű utasítások megértésének, követésének, a feladatokhoz való pozitív hozzáállásának kialakítása. 

A csoportba való beilleszkedés elősegítése, a közösségben való viselkedés alapvető normáinak elfogadtatása. 

Megfelelő motiválással az együttműködés biztosítása. 

 

 

Elvárt teljesítmény: A foglalkozás során legyen együttműködő, érdeklődő, irányított csoportos tevékenységbe 

bevonható. 

Ismerje az alapvető tér- és időbeli relációkat, és azokat (segítséggel) helyesen alkalmazza. 

Ismerje meg a tárgyak alapvető mennyiségi és formai tulajdonságait. 

A megszerzett tapasztalatokat, ismereteket képes legyen (segítséggel) használni. 

 

 

Értékelés: Szóbeli értékelés az egyéni képességek figyelembevételével a hozzáállás, együttműködő készség és a 

P.A.C. mérőeszközzel mért teljesítmény alapján. 
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Évfolyam: 3. 

1. Témakör: Elemi tapasztalatok a tárgyak kiterjedéséről, formai tulajdonságairól  Óraszám: 5 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 
 

 

Kicsi, nagy,                      

Ugyanakkora 

 

Rövid, hosszú 

Egyforma, hosszú 

 

Vékony, vastag 

 

 

Kerek, 

Szögletes, 

Kocka, gömb 

Tevékenységek  

Logikai játékkal 

 

Tárgyak összehasonlítása, 

megkülönböztetése, tárgyképek 

válogatása, rendezése, párosítása. 

 

Megfigyelések, összehasonlítások, 

egyenlővé tétel kiegészítéssel, 

lerövidítéssel. 

 

Megfigyelések tárgyakon, (látás, 

tapintás) egyeztetés, sorba rakás. 

 

 

Válogatás tárgyak között, különböző 

formák összehasonlítása, tapintás, 

gurítás, egyeztetés tárgyképpel. 

 

Elemek válogatása különböző 

szempontok szerint. 

Formaegyeztetés, különbségek, 

egyezések megfogalmazása. 

Minta után egyszerű alakzatok kirakása 

előrajzolt sablonokba a megfelelő elem 

illesztése. 

 

 

kisebb, nagyobb, ugyanakkora 

 

 

rövid, hosszú, rövidebb-hosszabb 

 

 

vékonyabb, vastagabb, válogatás, 

kiválasztás 

 

gömb, gömbölyű, kerek, szögletes 

 

 

méret, szín, forma fogalma 

 

Végezzen megkülönböztetéseket 

méret alapján. 

 

Végezzen megkülönböztetéseket 

hosszúság alapján 

 

Különbözőségeket észleljen, 

fogalmazzon meg (1-1 jellemző 

különbözősége esetén) 

 

Ismerjen fel hasonlóságot, 

azonosságot, különbözőséget. 

 

Megadott 3 jellemző alapján találja 

meg a megfelelő elemet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Évfolyam: 3. 

2. Témakör: Térbeli tájékozódás  

 
Óraszám: 5 
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Tananyag 
 

Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 
 

 

Alatta, fölötte, előtte, mellette, mögötte 

 

 

Közel, távol, fokozatokkal 

 

 

Elől, hátul, középen 

 

 

Eleje, közepe, vége 

 

 

Játékos gyakorlatok, helyzetek 

létrehozása, megváltoztatása, egyéni 

feladatok a tanterem tárgyaival. 

 

 

Nagymozgásos feladatok a szabadban, 

gurítás, dobás távolságának 

összehasonlítása. 

 

Soralkotás tanulókkal, játékokkal, 

változtatás utasítás szerint. 

 

 

Fogalmak gyakorlása tárgyakon (könyv, 

kifli, gyöngysor jelölés feladatlapon. 

 

 

 

hely- és irány meghatározások  

(alá, elé, fölé stb.) 

 

 

okozatok távol, távolabb,  

legtávolabb stb. 

 

előre, hátra, középre 

 

 

közép meghatározása  

hosszában, széltében 

 

Játékos szituációban térbeli 

viszonyokat ismerjen fel, 

fogalmazzon meg. 

 

 

A tanult fogalmakat önállóan 

alkalmazza. 

 

 

Helymeghatározásokat értsen meg, 

és érthetően fogalmazzon meg. 

 

Különböző típusú „hibákat” 

fedezzen fel, jelezzen és javítson 

feladatlapon. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évfolyam: 3. 

3. Témakör: Időbeli tájékozódás 

 

Óraszám: 5 

Tananyag Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Volt, van, lesz 

 

 

 

Napirend 

 

 

 

 

 

Életkor fogalma 

 

 

 

Évszakok 

 

Spontán beszélgetés, élmények, tervek 

megfogalmazása múlt, jelen és jövő idejű 

igékkel. 

 

 

Napi tevékenységek felsorolása 

segítséggel eseményképek helyes 

sorrendbe rakása. 

 

Tevékenységek elhelyezése időben 

(fogmosás, kézmosás, átöltözés stb.). 

 

Képek nézegetése (különböző életkorú 

szereplők) öregek, fiatalok, gyerekek a 

családban. 

 

 

Élmények felidézése képek segítségével 

különböző évszakokból. 

Évszakok váltakozásáról tabló készítése 

 

volt, van, lesz, most, majd 

 

 

 

napszakok nevei 

 

 

előtte, utána, közben 

 

 

nagyon régen, nagyon soká 

 

 

 

időjárással kapcsolatos szavak, 

kifejezések (fagy, hőség, vihar, köd stb.) 

 

 

Helyes igeidőket tudatosan 

használjon spontán beszéde során. 

 

 

Képes legyen különböző 

napszakokhoz jellemző 

tevékenységeket rendelni. 

 

Viszonyításokat helyesen, 

tudatosan alkalmazzon. 

 

Alapvető fogalmakat értsen meg, 

tegyen fel spontán kérdéseket a 

beszélgetés során. 

 

 

Az évszakok körforgását értse 

meg, szóban és szimbólumokkal 

rendezze sorba. 
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Évfolyam: 3. 

4. Témakör: Mennyiségek felismerése, viszonyítások műveletek mennyiségekkel, számjegyek írása 

 
Óraszám: 17 

Tananyag  Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Sok, kevés, semmi 

 

 

Több, kevesebb, Ugyanannyi 

 

 

1, 2, 3 számjegy ismertetése, írása 

 

 

Mennyiségek létrehozása 

 

Mennyiség, szám- kép, számjegy 

egyeztetés 

 

 Halmazok létrehozása, tárgyak 

csoportosítása különböző szempontok 

szerint. 

 

Relációs jelek alkalmazása, 

mennyiségek átalakítása, azonos 

halmazok létrehozása mechanikus 

számlálás ötös körben. 

 

 

Számlálási gyakorlatok, pótlás, 

hozzáadás, elvétel, tárgyakkal, 

feladatlapon, mennyiségek kirakása, 

számjegy hozzárendelése, vázolása, 

írása, gyakorlása. 

 

Számok gyakorlati alkalmazása, 

számlálás személyekkel, 

tárgyakkal, meghatározott számú 

cselekvés (taps, ugrás, lépés stb.). 

 

Mennyiségek kiegészítése tárgyakkal, 

rajzzal, számjegyek sorba rakása, 

számjegyek keresése a környezetben. 

Önálló írásos feladatmegoldások 3-as 

körben. 

 

sok, több, kevés, kevesebb, semmi, 

egyenlő 

 

„Tegyél hozzá!”, „Vegyél el!” „Tedd 

egyenlővé!”, 1 és egyes, 2 és kettes stb. 

különbsége 

 

növekvő, csökkenő sor, 

számkép, számjegy 

 

 

hármas sor, kettes sor, ritmikus sor 

 

 

kettesével, párosával, hármasával, 

sorszámnevek 

 

Feladatait figyelmesen, pontosan 

hajtsa végre. 

 

Értse meg a hozzáadás-elvétel, 

bővítés - csökkentés logikáját. 

 

 

Ismerje fel, és felismerhetően írja a 

tanult számjegyeket. 

 

 

 Képes legyen az 1 2 3 számjegy, 

számkép és mennyiség 

felismerésére, egyeztetésére. 

 

Egyszerűbb feladatok során 

ismereteit önállóan alkalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 
Évfolyam: 3. 

6. Témakör: Probléma megoldás 

 

Óraszám: 5 
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Tananyag  Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Figyelem fejlesztő gyakorlatok 

 

 

 

 

 

Emlékezet fejlesztő játékok 

 

Ok-okozati összefüggések 

 

 

 

 

Növekvő, csökkenő számú halmazok 

Soralkotás játékokkal, „mi tűnt el?”, „mi 

változott?” 

Melyik a „kakukktojás?” 

Tárgyak felismerése körülírás alapján 

Hasonló ábrákon különbségek 

felfedezése 

Különböző ábrákon azonos elemek 

felfedezése 

Meghatározott játék kitapogatása 

zsákban 

 

Egyénre szabott összetett feladatok 

végrehajtása 

Cselekvések, késleltetett utánzása 

Képolvasás során megfigyelt kép 

utólagos felelevenítése 

Ellentét-párok gyűjtése (kicsi, sötét, 

hideg, stb.) 

Válaszok egyszerű „miért…?”, „mit 

csinálunk, ha ..?” kérdésekre 

Elmesélt történetben „hibák” felfedezése 

 

Mitől lesz több (kevesebb) gyerek az 

osztályban? víz a pohárban?, pénz az 

erszényben?…stb. 

 

különböző, hasonló, ugyanolyan 

 

 

 

 

 

 

hiba, hibátlan, sorrend 

 

hasonló-, ellentétes jelentésű szavak 

 

 

 

 

sok, rengeteg, kevés, alig 

A feladatok megoldása során 

tanúsítson igyekezetet, 

önállóságot, kitartó figyelmet. 

 

 

 

 

 

Egyénre szabott (2-5 elemből álló) 

feladatot pontosan hajtson végre. 

Egyszerű összefüggéseket 

ismerjen fel, fogalmazzon meg. 

 

 

 

A növekedés és csökkenés 

fogalmát értse meg, spontán 

beszédében megfelelően 

alkalmazza. 
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Évfolyam: 4. 

 

 

Cél: A tárgyak kiterjedéséről, formai tulajdonságairól szerzett ismeretek bővítése. 

Az időfogalmak és azzal kapcsolatos kifejezések bővítése helyes használatuk. 

A balról jobbra haladási irány automatizmusának kialakítása. 

Mennyiségek megváltoztatása, (növelés, csökkentés) logikájának megértése. 

 

 

Feladat: Tárgyak összehasonlítása különböző jellemzőik alapján (méret, szín, forma). 

A tárgyak formájára, helyére vonatkozó viszonyszavak körének bővítése. 

Napirend összeállítása, az események egymásutániságának időbeli sorrendjének érzékelése. 

Térorientációs gyakorlatok a teremben, iskolában és iskolán kívül.  

Számjegy – számkép - tárgykép azonosítások a számfogalom megerősítésére. 

 

 

Elvárt teljesítmény: alakuljon ki biztos számfogalma, tárgyakat megbízhatóan számláljon meg 5-ös körben. 

Eseményképek segítségével állítson össze (kommentárral) napirendet. 

Alkosson sort különböző tárgyakkal (balról jobbra), jelölje a sor elejét, végét, közepét. 

Mennyiségi átalakításokat 5-ös körben önállóan végezzen. 

 

 

Értékelés: Szóbeli értékelés és 1-5-ig érdemjeggyel a munkához való hozzáállás, a képességekhez mért eredmény. 

és a P.A.C. mérőeszközzel mért teljesítmény alapján. 

 

Tankönyvek, feladatlapok, taneszközök, játékszerek, logikai készlet. 
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Évfolyam: 4. 

1. Témakör: Elemi tapasztalatok a tárgyak kiterjedéséről, formai tulajdonságairól Óraszám: 25 

 

Tananyag Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Kicsi, nagy ugyanakkora 

 

 

Rövid- hosszú egyenlő hosszú 

 

 

Vékony, vastag egyenlő vastagságú 

 

Keskeny, széles 

 egyenlő szélességű 

 

Méret összetevői 

 

Tárgyak, képek egyeztetése, 

differenciálása, egyeztetése egyre kisebb 

különbségekkel. 

 

Becslés, ellenőrzés a környezet tárgyain 

Pontok összekötése feladatlapon, 

gyöngyfűzés. 

Távolságok „lemérése” pálcikával 

 

Megfigyelések tárgyakon (ceruza, ruha, 

fonal, fatörzs, cipőtalp stb.) differenciálás 

feladatlapon, ábrázolás rajzban, 

gyurmával. 

 

Környezeti példák keresése (szalag, csík, 

út, keréknyom stb.) ábrázolás rajzzal, 

festéssel, vágással. 

 

Méret megállapítása különböző 

összetevők alapján. 

 rizs töltögetése különböző formájú 

edényekbe (hosszú, vékony, lapos, széles 

stb. edényekbe, dobozokba). 

 

méret-meghatározások ici - picitől az 

óriási - ig 

 

viszonylagosság a tárgyak 

kiterjedésében, távolságában, 

 

 

ellentét meghatározása ellentétes 

fogalmak 

 

hasonló és egyforma közti különbség 

 

 

mérés, méret  

Nagyság szerinti képes legyen 

önállóan differenciálni. 

 

A méret alapján történő 

differenciálás eredményét önállóan 

fogalmazza meg. 

 

 

Ellentét-párokat ismerjen fel, 

felismeréseit a beszéd során 

alkalmazza helyesen. 

 

A tanult kifejezések, fogalmak 

épüljenek be szókincsébe. 

 

Tárgyakat jellemezzen minél több 

adattal (rövid, vastag világossárga 

ceruza). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évfolyam: 4. 

2. Témakör: Térbeli tájékozódás 

 

Óraszám: 25 
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Tananyag Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Alá, fölé, mellé elé, 

mögé térben és vízszintes 

síkban 

 

 

Fenn-lenn, fel-le 

 

 

 

Bal-jobb, balra-jobbra 

 

 

 

Hely- meghatározások 

 

Cselekvések helyváltoztatással, tárgyakkal, utasítások követése, 

megfogalmazása, egymás hibáinak észlelése, javítása 

feladatlapon megadott helyek megjelölése kép kiegészítése rajzzal, 

beragasztott ábrával 

 

Irányok gyakorlása nagymozgásokkal, teremben végzett 

cselekvésekkel, átültetése vízszintes síkba, feladatlapon 

meghatározott helyek megtalálása 

 

Bal-jobb gyakorlása nagymozgásokkal, táblánál végzett 

feladatokkal, eligazodás feladatlapon nyíllal jelölt irányok 

megértése, betartása 

 

Eligazodás 3x3-as négyzethálóban meghat. (bal felső, jobb középső 

stb.) hely megtalálása, ill. jelölt hely megnevezése 

Irányjelző nyilak megfigyelése az utcán 

 

alá, fölé, elé, mögé, közé stb. 

 

 

 

 

nyíl, irány 

 

 

 

balról jobbra, bal, jobb tükörkép 

 

 

 

függőleges, vízszintes, sor, oszlop 

 

 

A viszony-szavakat helyesen 

alkalmazza a spontán 

beszédben. 

 

 

 

A balról jobbra és fentről le 

irány váljon számára 

automatikussá a különböző 

tevékenységek során. 

 

Soralkotás, írás során a balról 

jobbra irányt spontán 

alkalmazza. 

 

 

A négy fő irányt értse meg, 

megbízhatóan, spontán 

alkalmazza. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évfolyam: 4 

3. Témakör: Időbeli tájékozódás 

 

Óraszám: 5 
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Tananyag  Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Múlt, jelen, jövő 

 

 

Napirend 

 

 

 

Napszakok 

 

 

Hét napjai 

 

 

 

Évszakok, hónapok  

Közös iskolai élmények elhelyezése az időben beszélgetés, 

fényképek nézegetése. 

 

Napi események közös felidézése, eseményképek önálló sorba 

rakása, egy-egy „eltűnt” kép megnevezése. 

 

 

Maci egy napja. Egész napi tevékenységek lejátszása, időpontok 

megnevezése. 

 

Napok sorrendjének gyakorlása, munkanapok, pihenőnapok 

megnevezése, naptárban piros betűs napok keresése. 

 

 

Naptár nézegetése, tabló készítése évszakokkal, hónapokkal. 

Ünnepek, születésnapok elhelyezése időben. 

 Beszélgetés az évszakokról, jellemzőikről jellegzetes képek 

nézegetése, válogatása. 

 

tavaly, tavaly előtt 

 

 

alatt, közben (időhatározói 

értelemben) 

 

 

hajnal, éjszaka, kora délután aktuális 

köszönések 

 

hétköznap, munkanap, pihenőnap 

ünnepnap hétvége, vakáció, tábor, 

időjárás 

 

 időegységek nevei másodperctől az 

évtizedig 

Egy-egy régebbi eseményt 

önállóan fogalmazzon meg, 

meséljen el. 

 

Rendszeres napi tevékenységeket 

képes legyen elhelyezni az 

időben. 

 

 

A napszakok neveit alkalmazza 

helyesen a spontán beszédben. 

 

Az aktuális napot, a tegnapi és 

holnapi napot kis segítséggel 

határozza meg. 

 

 

Az évszakok sorrendjét, 

jellemzőit ismerje, a hónapokat 

segítséggel sorolja el. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évfolyam: 4. 

4. Témakör: Mennyiségek felismerése, viszonyítások mennyiségekkel végzett műveletek Óraszám: 75 
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Tananyag Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Sok, kevés, semmi több, 

kevesebb ugyanannyi 

 

 

 

Számkör bővítés 5-ig 

 

 

 

 

 

 

Műveletek 5-ös körben 

 

 

0 fogalma, írása 

Összehasonlítás, viszonyítás, növelés, elvétel, becslés 

gyakorlása határozatlan halmazokkal apró sütemény, drazsé stb. 

„igazságos” elosztása 

Poharakba azonos mennyiségek töltése, tévesztések kiigazítása. 

 

Mechanikus számlálással halmazok létrehozása (5 elemig) 

Számképre meghatározott mennyiségű korong helyezése (hiány, 

felesleg jelzése, a megfelelő mennyiség megállapítása. 

Meghatározott mennyiség létrehozása elvétellel, hozzáadással. 

Számjegy írása, keresése, nyomtatványokban. 

Számjegy, számkép, mennyiség azonosítása. 

 

5 bontása tárgyakkal, 5 ujjal, kétféle színezéssel, részbeni 

elrejtéssel, 5 létrehozása pótlással, hozzáadással. 

 

 0 fogalma, létrehozása tárgyakkal, cselekvésekkel illetve 

cselekvések hiányával. 

 

körülbelül, pontosan annyi 

 

 

 

 

emelkedő sorrend 

szám-szomszédok 

 

 

 

 

 

páros, páratlan számok 

 

 

nulla, semmi, volt, nincs fogy, elfogy, 

üres 

 

 

Képes legyen hozzávetőleg 

helyes becslésre, mennyiségek 

reális megítélésére 

 

Alakuljon ki számfogalma 

 

 

 

 

 

Mennyiséget mechanikusan 

számláljon 5-ig. 

 

 

Értse meg a 0 fogalmát, építse be 

szókincsébe. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évfolyam: 4. 

6. Témakör: Probléma megoldás 

 

Óraszám: 18 
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Tananyag Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Figyelem fejlesztő 

gyakorlatok 

 

 

 

 

 

 

Tevékenységek logikai 

játékkal 

 

 

 

 

Gondolkodásfejlesztő 

gyakorlatok 

 

 

Felsorolásból (számsor, napok) kihagyott illetve „becsempészett” 

idegen elem észlelése, jelzése 

Vegyes halmazban (játékok, képek) kisebb-nagyobb változtatások, 

hiányok észlelése 

Vegyes halmaz elemeinek csoportosítása különböző szempontok 

szerint 

Hasonló képek között kisebb eltérések észlelése. Memória-játék 

 

Elemek táblázatba helyezése színek (oszlopok) és formák (sorok) 

szerint 

Gyorsasági verseny: a három jellemző közül (méret, szín vagy 

forma), csak a kért adat közlése 

Logikai hibák felfedezése rövid történetben hibák megbeszélése, 

javítása 

Igen eltérő jellegű „villámkérdések”-re gyors egyszavas válaszok 

(milyen színű a fű? Hány lába van a gólyának? Miből isszuk a 

kávét? Stb.) 

 

 
Gyűjtőfogalmak: edények, írószerek, 

tisztaságszerek 

 

 

 

 

 

 

oszlop, sor, bal-, jobb-, felső- és alsó 

szomszéd 

 

 

 

 

méret, szín, forma 

 

 

Hibákat, hiányokat észlelje, 

jelezze. 

Jól ismert környezeti tárgyakat 

képes legyen fogalom alá 

rendelni. 

 

 

 

 

 

Elemeket képes legyen a 

megfelelő oszlop és sor által 

kijelölt helyre helyezni. 

 

 

 

 

Képes legyen gyorsan váltani a 

különböző témakörök között. 
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Évfolyam: 5. 

 

 

Cél: tárgyak, síkidomok differenciálása, összehasonlítása, különbségek megfogalmazása. 

Időfogalmakkal kapcsolatos kifejezések bővítése. 

Számkör-bővítés 10-ig. Műveleti jelek használata fokozódó önállósággal. 

Mennyiségekkel végzett tevékenységek során a logikai összegfüggések megértése. 

 

 

Feladatok: Tárgyak, síkidomok összehasonlítása, a különbségek megfogalmazása. 

Időfogalmak, körének bővítése, használatának gyakorlása. 

Mennyiségekkel végzett tudatos tevékenységek, megfogalmazásuk, példák felírása, 

Számjegy – számkép - mennyiség azonosítása, számfogalom megerősítése. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Alakuljon ki biztos számfogalma, megbízhatóan számláljon 10-es körben. 

Eseményképeket (ötnél többet) rendezzen sorba, számozzon be, néhány szóval kommentáljon. 

Biztosan igazodjon el sorok és vonalak között. 

 

 

Értékelés: szóbeli értékeléssel kiegészített érdemjegy illetve osztályzat a munkához való hozzáállás, a 

képességekhez mért eredmény és  

a P.A.C. mérőeszközzel mért teljesítmény alapján. 

 

 

Tankönyvek, taneszközök: a környezet személyei, tárgyai, számolási segédeszközök, számkártyák, 

feladatlapok, munkafüzet, tankönyvek. 
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Évfolyam: 5. 

1. Témakör: Elemi tapasztalatok a tárgyak kiterjedéséről, formai tulajdonságairól 

 

Óraszám: 5 

 

Tananyag  

 

 Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

 

Formai tulajdonságok 

bővítése 

 

 

Síkidomok körének bővítése 

 

 

Mértani testek körének bővítése 

 

Nagy-kicsi, vékony-vastag, lapos - mély-

magas stb. fokozatai, összehasonlítások, 

párosítások, sorozatok létrehozása, 

különbségek érzékelhető ábrázolása 

rajzban, vágásban, gyurmázásban 

 

bonyolultabb formák egyeztetése, 

jellemzőik, felismerésük körülírás 

alapján, felismerhető másolásuk ábrában 

„rejtett” formák felfedezése 

 

Kocka, gömb, téglatest, henger, kúp 

megfigyelése Jellemzőik 

megfogalmazása. Felismerésük 

tapintással, hasonló formák keresése a 

környezetben 

 

 

alap- közép- és felső- fokú melléknevek 

  

 

szabályos, szabálytalan, félkör, körcikk 

körív csillag, kereszt 

 

 

kúp, henger, téglatest 

 

 

Különbségeket észleljen, megfelelő 

kifejezéssel jellemezze a tárgyakat. 

 

 

Minta után formákat felismerhetően 

másoljon. 

 

 

Tanult formákat ismerjen fel, 

differenciáljon, nevezzen meg. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évfolyam: 5. 

2 Témakör: Térbeli tájékozódás 

 

Óraszám: 5 

Tananyag Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 
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Tárgyak pontos hely- meghatározása  

 

 

 

Tájékozódás a tanterem alaprajzán 

  

 

Ismerkedés a térképpel 

 

 

Helyzetek felismerése, létrehozása, 

egyeztetése megfogalmazása. Utasítások 

pontos követése, valós helyzet 

felismerése, ábrázolása síkban. Egyénre 

szabott feladatsorok önálló végrehajtása 

egymás teljesítményének ellenőrzése, 

javítása. 

 

Tanterem bejárása, követése alaprajzon.  

Berendezési tárgyak egyeztetése. 

Valóságos helyek jelölése alaprajzon és 

viszont. 

 

Megfigyelések az iskola környékének 

térképén séták alkalmával látottak 

felidézése. Környező utcák, terek 

megkeresése a térképen. 

 

  

lenn, fenn, közel, távol stb. és fokozott 

alakjai 

 

 

 

alaprajz, felülnézet 

 

 

 

térkép, méret, arány, kicsinyítés, nagyítás, 

irány 

 

A feladatokat pontosan, tudatosan 

hajtsa végre. 

 

 

Értse meg az alaprajz lényegét, 

saját helyét találja meg a tanterem 

alaprajzán. 

 

 

Ismerje meg a térkép lényegét, 

funkcióját. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évfolyam: 5. 

3. Témakör: Időbeli tájékozódás  

 

Óraszám: 10 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 
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Eligazodás a naptárban 

 

 

 

 

 

 

Életkor 

 

 

  

 

 

Óra 

 

Egy lapos naptáron hónapok 

megszámlálása. 

Hetek, napok sokaságának érzékelése. 

Évszakok bejelölése, hónapok 

besorolása. 

Napok változásában a 7-es ritmus 

megfigyelése. 

Hónapok sorrendje, nevezetes dátumok 

megkeresése. 

Ünnepek neve, jellege, szimbólumai. 

 

Saját életkor, kisebb, nagyobb testvérek, 

szülők nagyszülők életkora. 

Képen szereplők életkorának becslése. 

Óvodások, szakiskolások 

tevékenységének megfigyelése, 

összehasonlítása. 

 

Óra számlapjának tanulmányozása, kis- 

és nagy- mutató funkciója, járásának 

iránya 

Fél-, negyed óra érzékeltetése, mutatók 

állásai különböző óraállások berajzolása 

„számlapra” 

1 nap=2x12 óra érzékelése reggeli, esti 

időpontok, digitális óra számlapjának 

jelzései. 

 

 

1 hét, 1 hónap, 1 év múlva 

1 héttel ez előtt 

 

 

 

 

 

ünnepi köszönések, köszöntések 

életkorok megnevezése újszülöttől idős 

korig 

 

 

 

negyed óra, fél óra x perc múlva, x perccel 

múlt 

 

Legyen tisztában a naptár 

funkciójával, beosztásával, 

„haladási irányával” (tárgynaphoz 

viszonyított múlt és jövő). 

 

 

 

 

Találja meg a nagyobb ünnepeket a 

naptárban segítséggel 

Ismerje saját életkorát. 

Az életkorral kapcsolatos 

fogalmakat, kifejezéseket 

adekvátan alkalmazza. 

 

Ismerje az óra járásának irányát. 

Biztosan különböztessen meg dél 

előtti és dél utáni időpontokat. 

 

 

 

 

 
Évfolyam: 5. 

4. Témakör: Mennyiségek felismerése, viszonyítások, mennyiségekkel végzett műveletek 

 

Óraszám: 51 

 

Tananyag  

 

 Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 
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Mennyiségek meghatározása 

összehasonlítása 

 

 

Számkör bővítés 10-ig 

számjegyek írása 

 

 

 

Műveletek 

 

 

Számlálás hozzáadással és elvétellel oda-

vissza 

Mennyiségek összehasonlítása. Relációs 

jelek 

Mennyiségek kisebbítés, növelése, 

bontása koronggal, áthelyezéssel, 

elrejtéssel. 

 

Mennyiségek növelése egyesével, 

tárgyakkal, korongokkal, feladatlapon. 

Számkép kirakása számjegyek 

ismertetése egyeztetése számképpel 

Mennyiséggel, számjegyek írása, sorba 

rakása számegyenes készítése, 

beszámozása 10-ig. 

 

Műveleti jelek ismertetése, gyakorlása, 

összeadások, kivonások, pótlások, 

bontások 

Műveletek végzése segédeszközökkel és 

fejben 

egyszerű szöveges feladatokkal (volt 3 

cukrom, 1-et megettem, mennyi maradt?) 

A művelet megtervezésének, leírásának, 

kiszámolásának és 

az eredmény megfogalmazásának 

gyakorlása 

Műveletek írása diktálás után 

 

 

Növekedés, csökkenés 

 

 

 

 

Számjegy és mennyiség  

összefüggése 

 

 

 

 

meg, plusz 

ból, mínusz 

összeg 

marad 

eredmény 

 

Megbízhatóan ismerje a számsort, 

(0-10), értse meg a növelés és 

csökkentés folyamatát, 

eredményét. 

 

 

A számjegyeket megbízhatóan 

ismerje fel, és felismerhetően írja. 

 

 

 

Irányítással, segédeszközökkel 

egyszerű műveleteket végezzen el, 

írásban elvégzett műveleteket 

olvasson fel. 

 
 

 

 

Évfolyam: 5. 

5. Témakör: Mértékegységek, méretek, pénz 

 

Óraszám: 10 

 

Tananyag  

 

 Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 
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Hosszúság mérése  

 

 

 

 

Súly mérése 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pénz  

 

Vonalzó beosztása, cm fogalma, mérések a 

környezet tárgyain. Meghatározott méretű 

vonalak rajzolása. Egyenes beosztása 2, 3 

stb. cm-enként, hossz becslése, 

ellenőrzése. 

Méter - cm aránya. Becslés, mérés 

mérőszalaggal a teremben. 

 

Kg fogalma, kg-os csomagolású 

élelmiszerek súlyának érzékelése, feliratuk 

elolvasása, mérés hozzáadással (1, 2, 3, 4, 

5 kg). 

dkg, g. a megemlítés szintjén, 

nagyságrendi különbség. 

érzékelése (liszt, fűszer, gyógyszer 

mérése). 

Vásárlás zöldségboltban, közértben. 

Árjegyzékben kg keresése. Saját súly 

mérése személymérlegen, becslés, 

összehasonlítás. 

 

Pénzérmék (1, 2, 5, 10 forintos) értéke, 

értékük egymáshoz viszonyítása, 

pénzérmék váltása, meghatározott összeg 

kiszámolása 10-es körben. 

 

 

méter, cm. Fél, másfél 

hosszúság, szélesség,  

mélység, magasság 

 

 

 

kiló, fél kiló, negyed kiló, 

kilogramm, deka, gramm 

 

 

 

 

 

 

1 forintos, kettes, ötös, tízes. Darabszám 

és érték fogalmának, viszonyának 

tisztázása 

 

Értse meg a nagyságrendbeli 

különbséget m és cm között. 

Végezzen hozzávetőleg reális 

becslést 10 cm-en belül 

 

 

Értse meg a dkg és kg közti 

nagyságrendbeli különbséget  

Differenciáljon nehezebb, ill. 

könnyebb súlyt (min.1/2 kg-os 

különbség esetén 

 

 

 

 

Értse meg a pénzérmék egymáshoz 

viszonyított értékét, a darabszám és 

az érték különbözőségét. 

 

 

 

 

 

Évfolyam: 5. 

6. Témakör: Probléma megoldás 

 

Óraszám: 30 

Tananyag  Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 
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Gondolkodás-fejlesztés 

 

 

 

 

Figyelem fejlesztő 

játékok 

 

 

 

Logikai feladatok 

 

Szétszórt számjegyek összekötése 

növekvő illetve csökkenő sorrendben. 

Körök kiegészítése kör alakú tárgyakká 

önálló ötletek alapján. 8, 9 és 10 

négyzetből álló különböző formájú 

alakzatok méretének összehasonlítása, 

ellenőrzése 

 

Rajzos és szóbeli „kakukktojás” 

feladatok Puzzle kirakása, lottószelvény 

90 száma közül minden 3., 4., vagy x. 

szám jelölése 

Társasjátékok dobókockával, dominózás. 

 

Ok-okozati összefüggések felismerése, 

megfogalmazása eseményképpel 

kapcsolatban. 

Mi történik, ha…(túl sokat eszel?, nem 

kötöd be a cipőfűződet stb.) „Mit csinál a 

gép?” jellegű feladatok (minden számhoz 

hozzáad 2-t, vagy elvesz 1-et stb.), 

szabály megállapítása. 

Gondoltam egy számot… 

 

növekvő, csökkenő sorrend, 

 

 

 

 

tő- és sorszámnevek fogalmának 

tisztázása 

 

 

 

véletlen 

szabály 

 

 
Feladatait végezze egyre nagyobb 

önállósággal. 

 

 

Tudja figyelmét néhány percen 

keresztül a feladatra 

összpontosítani. 

 

 

 

Ismerjen fel direkt 

összefüggéseket, Rávezetéssel. 

állapítsa meg a sorozat szabályát. 
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Évfolyam: 6. 

 

 

Cél: Időfogalmak további bővítése, kifejezések pontosítása. 

Térbeli tájékozódás kiterjesztése; alaprajz, térkép fogalmának megismertetése. 

Műveletek egyre önállóbb végzése egyre kevesebb segédeszközzel. 

 

Feladatok: Időbeli fogalmak összehasonlítása, tájékozódás a naptárban. 

Alaprajz, térkép használatának gyakorlása közvetlen tapasztalatok segítségével. 

Elemi számolási feladatok gyakorlása. 

Számjegyek pontos írása, feladatok önálló írása, műveleti jelek értelmezése, használata. 

Szöveges feladatok felállításának logikájának megértése, gyakorlása. 

 

Elvárt teljesítmény: Az időbeli fogalmakat alkalmazza helyes a spontán beszédben. 

Ismerje fel Budapest és Magyarország térképét, az irányokat, égtájakat határozza meg. 

Műveleteket önállóan végezzen 10-es körön belül. 

Logikus gondolkodást igénylő feladatok iránt érdeklődő, pozitív hozzáállást mutasson.  

 

 

Értékelés: 1-5 érdemjeggyel, illetve osztályzattal és szóbeli értékeléssel a tanuló képességeihez viszonyított eredmény, 

és a P.A.C. mérőeszközzel mért teljesítmény alapján. 

 

 

Tankönyvek, taneszközök: a környezet személyei, tárgyai, számolási segédeszközök, számkártyák, feladatlapok, 

munkafüzet, tankönyvek. 
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Évfolyam: 6. 

1. Témakör: Elemi tapasztalatok a tárgyak kiterjedéséről, formai tulajdonságairól 

 

Óraszám: 10 

Tananyag  Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 
 

 

Méretek, arányok 

 

  

 

 

Tevékenységek logikai játék elemeivel 

 

 

 

Különböző formák létrehozása 

 

 

Hibás rajzon aránytalanságok 

felfedezése, javítása. Ember rajzolása 3 

méretben 

Különböző méretű körök egymásra 

ragasztása csökkenő sorrendben 

 

Talpán és csúcsán álló háromszögekből 

ritmikus sor kirakása ragasztása, rajzolása 

Elemek formájának és méretének 

megállapítása 

tapintással. Logikai játék sorozatban 1 + 

elem észlelése 

 

Négyzet alakú papírból egyre kisebb 

háromszögek, téglalapok hajtogatása 

minta után 

Gyurmából kerek és szögletes formák 

alakítása, gyurmába lenyomatok 

készítése 

 

 

túl sok, túl rövid stb. 

 

 

 

 

 oldalak, csúcsok, egyenes és görbe 

vonalak 

 

 

 

 lenyomat, az eredeti tárgy fordítottja 

 
Munkavégzés során legyen 

figyelmes, érzékelje és fogalmazza 

meg az aránytalanságokat. 

 

 

Megfigyelései legyenek pontosak, 

feladatát végezze önállóan. 

  

 

Tevékenységét végezze tudatosan, 

pontosan, a méreteket, formákat 

egyeztesse. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Évfolyam: 6. 

2. Témakör: Térbeli tájékozódás 

 

Óraszám: 5 

 

Tananyag  Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 
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Térirányok  

 

 

 

 

 

Térirányok megfigyelése az utcán 

 

Ismerkedés Budapest térképével 

 

 

Bal- jobb gyakorlása egymás mögött és 

egymással szemben. Tükrözés 

ábrázolása rajzban 

 

Helymeghatározások 5x5-ös 

négyzethálón (ház) sorok (emelet) és 

oszlopok (lakás) alapján 

  

Megfigyelések az utcán jobbra, balra 

kanyarodás haladási irány, jobbra tartás, 

innenső oldal, túloldal 

 

A Duna, a budai és pesti oldal, az ismert 

főútvonalak „bejárása” a térképen 

A Duna folyásiránya, jobb- és bal part, 

belváros, külső kerületek 

 

 

bal, jobb, tükörkép 

 

 

 

 

 

emelet, földszint, sor, oszlop, középső, 

utolsó előtti innenső- és túloldal, haladási 

irány, 

 külső, belső kerületek, főútvonalak, 

mellékutcák, terek 

 
A bal és jobb irányt készség-szinten 

különböztesse meg. 

 

Képes legyen oszlopok és sorok 

egyidejű figyelembevételére 

 

Figyelmesen közlekedjen az utcán, 

fedezze fel a tanult ismeretek 

gyakorlati előfordulását. 

Ismerje fel a hasonlóságot az 

alaprajz és a térkép között. 
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Évfolyam: 6. 

3. Témakör: Időbeli tájékozódás 

 

Óraszám: 20 

 

Tananyag  Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 
 

 

Események Időbeli sorrendje 

 

 

Az óra 

 

 

 

 

 

Naptár 

 

 

Személyes élmény mozzanatainak 

időrendi sorrendbe állítása (vásárlás, 

kirándulás, orvosi vizsgálat stb.) hibás 

sorrend javítása, indoklása eseménykép 

sorrendbe állítása 

  

Az óra számlapjának tanulmányozása. A 

kis- és nagymutató járása. Számok 

kiolvasása Az óramutatók állása egész 

órakor, 

Nevezetes időpontok (tanítás kezdete, 

reggeli, ebéd, szakkör stb.) beállítása az 

órán másodpercmutató megfigyelése, egy 

percig tartó cselekvés (kar felemelése) 

 

Naptár beosztása, hónapok nevei, 

sorrendjük, számozásuk. Születési 

dátumok  

életkor, legidősebb, legfiatalabb a 

csoportban 

 

 

előbb, később, után, közben, alatt 

 

 

 

másodperc 

rövidítés ó. p. mp. 

 

 

 

 

nemzeti ünnepek 

családi ünnepek 

iskolai szünetek 

 

Tartson élménybeszámolót 5-6 

helyes sorrendben  

elmondott eseménnyel 

 

A bepontozott számlapra írja be 

helyesen a számokat. 

Ismerje fel az egész órákat 

  

 

 

Saját életkorát, születésnapját 

pontosan nevezze meg. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évfolyam: 6. 

4. Témakör: Mennyiségek felismerése, viszonyítások, mennyiségekkel végzett műveletek 

 

Óraszám: 41 

 

Tananyag  Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 
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Mennyiségek meghatározása, átalakítása 

 

 

 

Páros és páratlan számok 

 

Sorszámnevek 

 

 

Számlálás 10-es körben tárgyakon, 

ujjakon, számegyenesen, fejben oda-

vissza egyesével, kettesével nagy számú 

elemből 3, 4, stb. elemből álló 

részhalmazok létrehozása. 10 bontása 

segédeszközökkel és fejben. 

Összeadások, kivonások segédeszközzel 

és anélkül, feladatok írása diktálásra, 

önállóan. 

  

Páros számok fogalma, halmaz felezése, 

harmadolása. 

Maradék fogalma. 

 

Sorszámnevek jelölése. Feladatok 

sorszámnevek alkalmazásával tárgyakon 

(hozd ide az ötödiket!) és feladatlapon 

(karikázd be a 4.-et, húzd alá a 7.-et, stb.). 

 

aláhúzás, bekarikázás, 

áthúzás, jelölés, javítás 

 

 

 

páros, páratlan, 

maradék 

 

elölről, hátulról, középről, két széléről 

 

A feladatok végrehajtása során 
egyre kevesebb segítséget 
igényeljen. 
 

 

 

 

Ismerje fel a páros és páratlan 

mennyiségeket 

 

A sorszámneveket helyesen 

alkalmazza spontán tevékenysége 

során. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évfolyam: 6. 

5. Témakör: Mértékegységek, mérések, pénz 

 

Óraszám: 10 

 

Tananyag  Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 
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Hosszmértékek bővítése 

 

 

 

Súly mérés mértékegységek bővítése 

 

Térfogat mérése, mértékegységei 

 

 

Hőmérséklet 

 

A pénz 

 

 

Mérések a teremben (cm) és a folyosón 

(m) becslés, ellenőrzés. 

Km fogalma, nagyságrendjének 

érzékelése (séta). 

Összeadások, kivonások 

hosszmértékekkel. 

 

g, dkg, kg nagyságrendjének érzékelése 

élelmiszerek mérésével. Csomagolt áruk 

súlyának leolvasása, ellenőrzése. 

 

l, dl nagyságrendjének érzékelése. 

Élelmiszerek csomagolásán l, dl felirat 

értelmezése. Mérések folyadékokkal. 

Számolási feladatok különböző 

mértékegységekkel. 

 

Hőmérséklet fogalma, mérése, hőmérő 

működése, leolvasása. 

 

Pénzérmék felismerése, értékük 

viszonyítása. 

Számolási feladatok pénzérmék 

felhasználásával. 

Szöveges feladatok. 

 

 

hosszúság, magasság, távolság 

 

 

 

g, dkg, kg. rövidítés súly, tömeg 

 

 

liter, deciliter, deci fél liter 

 

 

 

0 fok, negatív hőmérséklet fagypont 

 

érme, bankjegy, érték 

 
Legyen képes a mértékegységek 

nagyságrendjének helyes 

megválasztására, pontos mérésre 

(cm). 

 

 

Értse meg a nagyságrendbeli 

különbséget a mértékegységek 

között. 

 

 

 

 

Értelmezze a hallott meteorológiai 

jelentéseket. 

Képes legyen a számtani 

műveleteket a pénz területén 

alkalmazni. 

 
 

 

 

 

 

 

Évfolyam: 6. 

6. Témakör: Probléma megoldás 

 

Óraszám: 25 

 

Tananyag  Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 
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Számok a mindennapi életben 

 

 

 

Megfigyelések az utcán 

 

 

 

Logikai játékok 

 

 

 

  

Figyelem fejlesztő játékok 

 

 

Mértékegységek helyes használat, hibás 

alkalmazás javítása. 

Vásárlás közértben, zöldségesnél 

különböző tevékenységek időtartamának 

becslése, ellenőrzése (ebéd, séta stb.) 

 

 

 Házszámok növekedése, csökkenése, 

páros és páratlan oldal. Jelzőtáblák, 

útbaigazító jelzések kirakatnézés, árak, 

(akciós ár, negatív szám). 

 

Tetrisz elemekkel négyzet kitöltése 

ritmikus sor folytatása rajzban. Növekvő, 

csökkenő számsor folytatása  

Egyszerű kérdésekre (ki? hol? mikor? 

miért?… egy szavas adekvát válaszok. 

 

Memória játék, puzzle, pótlások ritmikus 

sorban, 

 Számsorban, egyénre szabott feladatsor 

végzése, ellenőrzése, javítása. 

 

 

különböző mértékegységek 

 

 

 

 

páros oldal, páratlan oldal 

olcsó, drága, akció 

 

 

személy, helyszín, időpont és kérdőszavai 

 

 

 

oda illik, sorrend 

 

 
Segítséggel igazodjon el a 

leggyakoribb mértékegységek 

használatában. 

 

 

 

Érdeklődő hozzáállással, kérdések 

spontán megfogalmazásával 

tudatosan gyűjtsön információkat a 

séták során. 

 

Képes legyen viszonylag tartós 

figyelem-koncentrációra, 

kitartó feladatvégzésre. 

 

 

Megfelelő önfegyelemmel, 

toleranciával viszonyuljon társai 

sikereihez, saját (esetleges) 

kudarcaihoz. 
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Évfolyam: 7. 

 

 
Cél: Időbeli tájékozódás további fejlesztése, időegységek megismerése, összehasonlítása (órától az évig). 

Térbeli tájékozódás fokozása, önálló eligazodás térképen.  

Számkör bővítés 20-ig. Több lépcsős műveletek megértése, felállítása, összefüggések megértése. 

Szöveges feladatok során logikai összefüggések önálló felismerése. 

 

 

Feladatok: Naptárban, újságban időpontok keresése, összehasonlítása. 

Térképen ismert útvonalak, helyszínek megkeresése. 

Műveletek végzése 10-es átlépéssel, helyiérték fogalmának megértése, gyakorlása. 

 

 

Elvárt teljesítmény: 

A logikai gondolkodás elvárható szintjén az összefüggéseket keresse, ismerje fel, fogalmazza meg. 

Idő- és térbeli tájékozódási készségét spontán alkalmazza a gyakorlatban. 

Elemi számolási feladatokat egyre magasabb szinten, egyre nagyobb önállósággal oldjon meg. 

 

 

Értékelés: 

1-5 érdemjeggyel illetve osztályzattal a képességekhez mért eredmény és a P.A.C. mérőeszközzel mért teljesítmény 

alapján. 

 

 

Tankönyvek, taneszközök: a környezet személyei, tárgyai, számolási segédeszközök, számkártyák, feladatlapok, 

munkafüzet, tankönyvek. 
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Évfolyam: 7. 

2. Témakör: Térbeli tájékozódás 

 

Óraszám: 5 

 

Tananyag  Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 
 

 

Tájékozódás a közvetlen környezetben 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerkedés tágabb 

környezetünkkel 

 

 

Az iskolaépület leírása, (méret, szintek, 

ablakok, bejáratok) 

Táblára rajzolt vázlatba az emeleti 

helyiségek bejelölése. Az általunk 

használt helyiségek megközelítési 

útvonala.  

„levelek” eljuttatása iskolán belül a 

megadott 

helyiségekbe 

Környező utcák, középületek, parkok, 

séták tapasztalatainak felidézése 

Budapest térképének nézegetése, 

iskolánk, lakóhelyünk megkeresése Az 

otthon és az iskola közti útvonal 

„bejárása” 

 

Magyarország térképének 

tanulmányozása 

A négy égtáj megnevezése, felírása, 

gyakorlása 

Földgömb nézegetése, kisebb, nagyobb 

országok. 

Európa fogalma, határai, Magyarország 

elhelyezkedése. 

Könyvek nézegetése Magyarországról 

 

 

alagsor, földszint, emelet, padlás, 

jobbra, balra, szemben. hátunk mögött, 

kanyar, előtér, aula 

 

 

tömegközlekedés autó, parkoló 

Budapest - vidék, határ 

 

 

 

Magyarország, magyar zászló  

H-Hungária, magyar címer 

 

 
Tudjon lényeges információkat 

megfigyelni, összegyűjteni és 

összefüggően elmondani 

 

 

Tájékozódjon az iskolán belül, 

ismert személyeket, helyiségeket 

önállóan keressen fel. (felkérésre!) 

 

 

Ismerje fel Magyarország térképét 

nagyobb tájegységeit. 

 

 

 

 

 

 

 
Évfolyam: 7. 

3. Témakör: Időbeli tájékozódás 

 

Óraszám: 5 

 

Tananyag  Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 
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Eligazodás a naptárban 

 

 

 

A hét napjainak gyakorlása 

 

 

Az óra 

 

Az év lebontása egyre kisebb 
időegységekre. 
Az év, a hónap, a hét, a nap, az óra és a 

perc időtartamának érzékeltetése 

különböző eseményekkel 

 

A hét napjainak felsorolása oda és vissza 

3 nap múlva, két napja stb., időpontok 

kiszámolása 

Egy hetes időtartam (keddtől keddig, 

péntektől péntekig stb.) 

 

Az óra beosztása, a nap 24 órája, nappali 

és éjszakai időpontok 

Eligazodás az óra számlapján 

Fél, negyed, háromnegyed óra 

A digitális órák számlapja. Óra, perc, 

másodperc 

Délutáni időpontok átszámítása (14ó= 

2ó…) 

Különböző időpontok beállítása játék 

órán 

Időpontok berajzolása óra számlapjába 

Egész órák önálló beállítása 

 

 

az időegységek nevei, időtartamuk 

 

 

 

Jövő hét, múlt hónap, 

tegnap előtt, holnap után 

 

 

munkaidő 

üzletek nyitva tartása  

éjjel-nappal 

 
Értse meg az időegységek 

különböző nagyságrendjét. 

 

 

A megfelelő időegységeket 

helyesen használja a spontán 

beszédben 

 

 

Ismerje a napi tevékenységek 

időpontjait 

 

Ismerje fel az egész-, fél- és 

negyed órákat hagyományos órán, 

olvassa a digitális óra jelzését. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Évfolyam: 7. 

4. Témakör: Mennyiségek felismerése, viszonyítások, mennyiségekkel végzett műveletek.  

 

Óraszám: 24 

Tananyag  Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 
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Műveletek gyakorlása 

 

Számkör bővítése 20-ig 

 

 

 

 

Műveletek 20-as körben 

 

 

 

 

 

 

 

 

Számológép használata 

 

Összeadás, kivonás, pótlás, bontás 10-es 

körben 

 

Halmazok számlálása, bővítése 

egyesével  

Számok leírása összehasonlítása 

Számjegy mennyiség egyeztetése, szám 

írása 

Számegyenes bővítése a 20-as számig 

 

Bontások, pótlások 10 és 20 között10 

bontása korongokkal, újabb korongok 

hozzáadásával 10 átlépése, 10 és 20 

közötti 

 mennyiségek létrehozása 9, 8, 7 stb. 

egyre kisebb tagokból kiindulva. 

Kivonások 10 átlépéssel tárgyak, 

korongok, számegyenes segítségével 

több tényezős összeadások egymás mellé 

és 

egymás alá írva. Azonos tagok 

összeadásai során szorzás megemlítése 

 

Ismerkedés a számológéppel, 

billentyűkkel, jelekkel. Számolás 

menete, eredmény leolvasása, 

nagyságrend becslése, ellenőrzés 

 

 

ismétlés, gyakorlás 

 

számok nevei, kétjegyű szám, helyiérték 

  

 

 

összeg, maradék, 

kivonás, összeadás 

 

 

 

 

 

 

 

számológép billentyűi 

körülbelül, becslés 

 
Összeadást, kivonást önállóan 

végezzen. 

 

Számokat 20-as körben érték 

szerint rakjon sorba. 

 

 

 

Végezzen műveleteket önállóan 

segédeszközökkel kis hiba 

százalékkal 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a számológép funkcióját, 

használatának alapjait. 

 

 

 

 
Évfolyam: 7. 

5. Témakör: Mértékegységek, mérések, pénz 

 

Óraszám: 25 

 

Tananyag   Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 
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Hosszmértékek 

 

 

 

Űrmértékek  

 

 Súlymértékek 

 

 

A pénz  

 

 

 

 

 

 

 

Az óra 

 

Mérések mérőszalaggal, hozzáadás, 

levonás. Térbeli tárgyak 3 adatának 

lemérése. Meghatározott hosszúságok 

bejelölése. 

Km-es távolságok autóstérképen. 

 

Mérések a tankonyhán recept adatainak 

lemérése. 

 

Súly növekedésének, csökkenésének 

megfigyelése. 

hozzáadáskor, elvételkor háztartási 

mérlegen. 

 

1, 2, 5, 10, 20 pénzérmék felismerése, 

értékük. Meghatározott összeg 

kiszámolása többféleképpen. 

Vásárlás, visszaadás tízesből, húszasból. 

Három pénzérme értékének összeadása, 

értékek összehasonlítása. Összegek 

leírása diktálás után. Egyszerű szöveges 

feladatok. 

felállítása, megoldása, megválaszolása. 

Pénzérmék lerajzolása, felismerése méret 

alapján. 

 

Időpontok megállapítása, leírása, 

kiolvasása. 

Lapozgatás TV újságban dátumok, 

időpontok olvasása. 

 

 

hosszúság, szélesség, átmérő, kerület 

távolság, sebesség 

 

liter, deciliter, késhegynyi evőkanálnyi, 

kiskanálnyi 

 

különböző mennyiség- meghatározások  

 

forint, Ft. rövidítés meg, ből, plusz, 

mínusz, összeg, maradék, olcsó, drága 

 

 

 

 

 

óra, perc, de., du., este 

 
Tudjon a környezetében levő 

tárgyakon pontos mérést végezni. 

 

Az előírásokat pontosan tartsa be. 

 

 

Megfelelő mennyiséget tudjon 

„kidekázni” hozzáadással, 

elvétellel, önállóan. 

A feladatokat pontosan, minél 

kevesebb segítséggel hajtsa végre. 

 

 

 

 

 

 

Kis segítséggel tájékozódjon az 

időpontok között 

 

 
Évfolyam: 7. 

6. Témakör: Probléma megoldás 

 

Óraszám: 15 

 

Tananyag  Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 
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Figyelem- fejlesztő gyakorlatok 

 

 

 

Gondolkodásfejlesztő gyakorlatok 

 

 

 

 

Szöveges feladatok 

 

 

„Lottószelvény” kitöltése (16 melletti, 13 

alatti, 23 fölötti, stb. számokkal). 

Négyzethálón leszámolható egyszerű ábra 

tükrözése oldalra és lefelé. 

 

Logikai hiba felfedezése történetben, 

rajzban. 

Végrehajtás alapján következtetés az 

utasításra (mit súgtam a fülébe?) „Milyen 

szabály alapján válogattam szét a 

számokat?” (10-nél kisebb ill. nagyobb, 

páros ill. páratlan stb.). 

Pontszerzési verseny villámkérdésekkel 

váltott témákban. 

 

Hány napos a 3.-7.-ig tartó tábor? Milyen 

hosszú a 7-1/2 9-ig tartó film? Mennyibe 

került a harmadik csoki, ha az drágább 23, 

az olcsóbb 21 Ft. volt? Melyik út 

hosszabb: reggel otthonról az iskolába, 

vagy délután az iskolából haza? Két 

ceruzát vettem 20 Ft-ért az egyik 8 Ft-ba 

került, mennyi volt a másik? stb.  

Szöveg értelmezése, megfelelő művelet 

kiválasztása. 

 

 

 munka – fizetés 

 szerencse – nyeremény 

 tükrözés, bal-jobb oldal 

 

 

 fejtörő, vetélkedő 

 pontverseny, győztes 

 

 

 

 

 időtartam 

olcsóbb – drágább 

 irány, távolság 

 

Legyen figyelmes, kitartó a 

munkavégzés során. 

 

 

 

Fedezze fel és fogalmazza meg a 

logikai hibákat. 

 A feladatok megoldása során 

gondolkodjon logikusan, 

rugalmasan. 

  

 

 Tudjon váltani a különböző típusú 

feladatok között. 

 Képes legyen feladat önálló 

megértésére, 

 megtervezésére, kiszámolására 

 megválaszolására. 
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Évfolyam: 8. 

 

 

Cél: Fokozódó önállósággal eligazodás a mindennapi élet idő- és térbeli viszonyai terén. 

Számkör-bővítés 100-ig. Mérések, mérőeszközök megfelelő használata a tevékenységek szintjén. 

Önállóság fokozása a szöveges feladatok végzése terén. 

Elemi ismeretek a pénzről, értékéről, használatáról, elméletben és gyakorlatban. 

 

 

Feladatok: Gyakorlatok a tér- és időbeli összefüggésekkel kapcsolatban (időpontok, kor- és időtartam 

meghatározások.). 

Becslések, mérések, ellenőrzések a tanult mértékegységekkel. 

Számolási feladatok 100-as körben, ellenőrzés, javítás önállóan. 

Differenciált szöveges feladatok egyre magasabb szintű elvégzése, ellenőrzése, önálló javítása. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Fokozódjon önállósága a tér- és időbeli viszonylatok felismerésében, megfogalmazásában. 

Képes legyen logikus gondolkodásra a feladatok megtervezése, elvégzése során. 

A tanult mértékegységeket alkalmazza a gyakorlás során önállóan, a gyakorlatban segítséggel. 

Rendelkezzen elemi ismeretekkel a pénzzel kapcsolatban, (értékek összehasonlítása, nagyságrendbeli 

megkülönböztetése). 

Használja (segítséggel) a pénzt a gyakorlatban. 

 

Értékelés: 1-5 érdemjeggyel illetve osztályzattal a képességekhez mért eredmény és a munkához való hozzáállás, 

valamint a P.A.C. mérőeszközzel mért teljesítmény alapján. 

 

Tankönyvek, taneszközök: a környezet személyei, tárgyai, számolási segédeszközök, számkártyák, feladatlapok, 

munkafüzet, tankönyvek. 

 

 



 

Tanterv/Bárczi     Általános Iskola     Műveltségi terület: Matematika     Tantárgy: Számolás-mérés 

 

168 168 

 

 

Évfolyam: 8. 

2. Témakör: Térbeli tájékozódás 

 

Óraszám: 5 

 

Tananyag  Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 
 

 

 Irányok gyakorlása 

 

 

 

 

 Tájékozódás az iskola területén 

 

 

 

 A térkép 

 

 Útvonal „bejárása” táblán, majd önállóan 

kockás lapon (2 lépés előre, 3 jobbra, 1 

fölfelé, stb.). 

 Feladatlapon bal kéz –bal láb, bal fül stb. 

. jelölése szemben és háttal álló emberen. 

 

 Különböző helyiségek helyének 

meghatározása, elérési útvonala. 

 elméletben és gyakorlatban. 

 Helyiségek megtalálása emelet és 

ajtószám alapján. 

 Tanterem alaprajzának lerajzolása. 

 

 Fénykép nézegetése különböző 

nagyításokban. 

 Részletek összehasonlítása, arányok 

megfigyelése. 

 Földgömb, Mo., Bp. térkép méretének 

összehasonlítása . Arányok, lépték 

Égtájak megnevezése. 

 Távolságok mérése, összehasonlítása. 

 

 

 irányjelző szavak 

 bal, jobb, 

 menetirány szerint 

 

 

 tantermek, műhelyek irodák, 

 kiszolgáló helyiségek 

 

 

 

 méretarány, lépték 

 égtájak, rövidítések, ÉK, DNy stb. 

 
Tudja az irányokat és a lépések 

számát együttesen figyelembe 

venni. 

 

 

 

 Képes legyen biztosan eligazodni, 

üzeneteket, küldeményeket 

megbízhatóan átadni az iskolán 

belül. 

 

  

 Ismerje fel Mo. és Bp. térképét 

legyenek alapvető ismeretei az 

égtájakról. 
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Évfolyam: 8. 

3. Témakör: Időbeli tájékozódás 

 

Óraszám: 5 

 

Tananyag  Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 
 

 

Napirend 

 

 

 

 

Óra  

 

 

 

 

Tájékozódás a naptárban 

 

 

 

Életkor 

 

 

Rendszeres napi tevékenységek 

elhelyezése az időben, elsorolásuk 

önállóan. 

Heti rendszerességgel ismétlődő 

különórák, szakkörök időpontjainak 

számontartása. 

 

Tájékozódás napon, órán belüli 

időegységekben. 

Időmérések, számítások, különböző 

tevékenységek mérése („két perced van a 

következő feladatra”) 

Időpontok átszámításának gyakorlása 

(13.30=1/2 2). 

 

Hónapok nevének felsorolása, 

évszakokhoz rendelése, hiány, hibás 

sorrend javítása. 

Nevezetes dátumok módszeres 

megkeresése. 

Időegységek periodikus változásainak 

megértése. 

 

Saját- és környezetből ismert személyek 

életkora 

Beszélgetés emlékekről, jelenről, 

tervekről. 

Különböző életszakaszok nevei. 

 

 

munka, pihenés, szórakozás, hobby 

 

 

 

 

1 órája, 1 óráig, 1 órán keresztül 

1 óra múlva 

 

 

 

egy hete, két hónapja időbeli távolságok 

 

 

 

tanuló, dolgozó, nyugdíjas 

 
Megbízhatóan tájékozódjon a 

mindennapi tevékenységek 

szintjén. 

 

 

 

A feladatvégzés időtartamának 

növelésével nőjön önfegyelme, 

kitartása. 

 

 

 

Megbízhatóan tájékozódjon a 

naptárban, meghatározott 

időpontokat rövid idő alatt találjon 

meg. 

 

 

A jövőre vonatkozóan legyenek 

reális tervei, elképzelései. 
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Évfolyam: 8. 

4. Témakör: Mennyiségek felismerése, viszonyítások, mennyiségekkel végzett műveletek 

 

Óraszám: 24 

 

Tananyag  Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 
 

 

Számkör bővítése 100-ig 

 

 

 

 

 

Műveletek 100-as körben 

 

 

 

 

A számológép 

 

10-et tartalmazó halmazok létrehozása, 

ezekből a halmazokból 10-enkénti 

bővítéssel 100 kirakása, a mennyiség 

érzékelése. Műveletek kerek tízesekkel, 

kétjegyű számok növelése, 

csökkentése 10-esekkel. 1-100-ig 

táblázatban sorok, oszlopok értelmezése, 

összeadások, kivonások követése sor- és 

oszlop-szomszédok. Tízes átlépés (új 

sor). 

 

Az eddig tanult műveletek gyakorlása 

magasabb szinten. Helyi érték jelentése! 

Egy, két és háromjegyű számok egymás 

alá írása. Írásbeli összeadás menete, 

maradék fogalma, 

Tagok (szám-oszlop) növelése. Írásbeli 

kivonás menete, 

Szorzás, osztás fogalma, próbálgatása, 

szorzótábla. 

 

Kétjegyű számok beütése műveleti jelek 

használata 

 Négy alapművelet lényege, területei, 

műveletek 

 végzése, eredmények értelmezése. 

 

 

számjegyek nevei 

 

10-es, 100-as helyiértéke 

 

 

 

 

helyiérték, maradék 

 

 

 

 

 

szorzás, osztás 

 

 
Kétjegyű számokat ismerjen fel, 

mondjon ki, diktálásra írjon le, 

egymáshoz viszonyított értéküket 

állapítsa meg. 

 

 

 

Kétjegyű számokat tetszőleges 

segítséggel adjon össze. 

Képes legyen írásbeli összeadásra 

(2 tag) írásbeli kivonásra (10-es 

átlépés nélkül). 

 

 

Számológépen a 4 alapműveletet 

végezze el, az eredményt 

ellenőrizze becsléssel. 
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Évfolyam: 8. 

5. Témakör: Mértékegységek, mérések, pénz 

 

Óraszám: 25 

 

Tananyag  Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

 

Mérési gyakorlatok 

 

 

 

A pénz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jövedelem  

 

Hosszúság, súly, térfogat becslése, 

mérése, növelése, csökkentése, 

összehasonlítása, váltása, műveletek 

mértékegységekkel. 

Receptekhez megadott mennyiségek 

kimérése. 

 

Pénzérmék felismerése, egymáshoz 

viszonyított értékük, váltásuk gyakorlása 

Meghatározott összeg kirakása különböző 

érmékkel. 

Műveletek pénz-összegekkel, vásárlások 

eljátszása. 

Fizetés, visszaadás vásárlás Közértben, 

árak megfigyelése, leírása, 

pénztárblokk alapján áruk egyeztetése 

Áruházi katalógusok olvasgatása.  

Árak kiolvasása 

összehasonlítása. Mit tudnál venni 20, 50, 

100 Ft-ból?  

Papírpénzek felismerése, nagyságrendjük 

 

Fizetés, nyugdíj, járadék, segély, 

rendszeres- és 

alkalmi jövedelem 

 

 

 mértékegységek és 
 használati területük 

 

 

vásárlás, árak,  

pénztárblokk, fizetés, 

visszajáró pénz 

vásár, akció 

árleszállítás 

  

 

 

 

 

 különböző jövedelemforrások 

 és fizetni valók 

 
Rendelkezzen alapvető jártassággal 

a tanult mértékegységek terén 

Irányítással végezzen pontos mérést 

 

 

Vásárlás eljátszásakor 20 Ft alatti, 

ill. 20 Ft-ból visszajáró összeget 

számolja ki. 

Képes legyen az árakat 

nagyságrendileg differenciálni (200 

Ft alatti, 1000 Ft feletti /4 jegyű/ 

összegek), 

 
 

 

 

 

Tanulja meg a pénz gondos 

megőrzését, megbecsülését, 
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Évfolyam: 8. 

6. Témakör: Probléma megoldás 

 
Óraszám: 15 

 

Tananyag  

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 
 

 

Figyelem fejlesztő játékok 

 

 

 

 

 

Szöveges feladatok 

 

 

Társasjátékok, vetélkedők, pontozásos 

versenyek. Melyik a könyv 6.o, 12.sor 

8.betűje? Memória-játék, puzzle. 

Gondoltam egy számot. Történetben 

hibák felfedezése (irreális időpont, 

mértékegység, életkor stb.) 

Ábra kiszámolása, másolása 

négyzethálón. 

Egybefüggő sziluett kirakása mértani 

formákból 

 

1 feladathoz több szituáció (12-ből 4 

hazament, elolvadt, kiürült stb.) ill. 1 

szituációhoz több feladat (hazament 12-

ből 4, 5, 7 stb.) megfogalmazása. 

Több lépcsős feladatok megoldási terve a 

lépések végrehajtása, rész-eredmények 

értelmezése. Az elvégzendő műveletek 

helyes megválasztása. 

Logikai következtetések (a pénzem felét 

félretettem, a másik feléből 18 és 22 Ft-ért 

vásároltam és 10 Ft-om maradt. Mennyi 

pénzem volt? 

 

 

szabály, sorrend 

 

mértékegységek, mérőeszközök nevei 

 

 

 

létszám, mennyiség, méret, időtartam 

fogalmak megfogalmazása 

 

részeredmények 

 ellentétes műveletek (+,-) 

 
Felnőtt irányítása nélkül 
tudjon közös játékban részt 
venni a szabályok 
betartásával, konfliktusok 
elkerülésével. 
 

Feladatát kitartóan végezze, legyen 

igényes a teljesítményben. 

  

Képes legyen logikai úton eljutni a 

feladat megtervezéséhez, a számolás 

után az eredmény értelmezéséhez. 

 

Vonjon le egyszerű logikai 

következtetéseket. 
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174 174 

 

 

EMBER ÉS TÁRSADALOM 
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Játékra nevelés 

Évfolyam: 1-3. 
 

Cél:  

A személyiség kibontakozása, az alkalmazkodóképesség fejlődése pozitív érzelmi légkörű, játékos szituációkon 

keresztül. 

A játék folyamán környezetének, a tárgyaknak, jelenségeknek egyre jobb megismerése, társaival és a felnőttekkel 

kapcsolat építése, a kommunikációs készség fejlődése. 

A játéktárgyak adekvát használata. (vigyázzon rájuk és tartsa rendben azokat). 

Az osztályközösséghez való alkalmazkodás megtanulása, az osztályközösség szabályainak elfogadása. 

A tantárgyak során kialakított készségek és képességek erősítse és elmélyítse. 

Fejlődési zavarait a legfontosabb tevékenységi forma: a játék segítségével igyekezzen leküzdeni. 

 

 

 

Különböző játékfajták feladata: 

 

Gyakorló játék: Az adott tárgyakból (pl. kockák, labda) való közvetlen tevékenységen keresztül ismerje meg a tárgyak 

rendeltetését, (pl. kockából építeni lehet) tulajdonságait. Ezek a tapasztalatok nagymértékben fejlesztik a 

szenzormotoros funkciókat. 

Fajtái:  

Hang és beszéd játékos gyakorlása. 

Mozgást gyakorló játékok. 

Játékszerek, eszközök rakosgatása. 

Játék különböző anyagokkal. 

Az a játéktevékenység, amelyen keresztül különböző képességeit gyakorolja. 

 

 

Konstrukciós játék: A manipulációs gyakorlójátékok spontán folytatása. 

A szerepjáték egyik fajtája. 

Az egyik olyan játéktevékenységi forma, amelyben a gyerek a felnőttek szerepét, tevékenységét sajátos 

játékkörülmények között: általánosított formában, képzelete segítségével, felnőttek által használt tárgyak 

helyettesítésére szolgáló játékeszközökkel újra alkotja. 



 

Tanterv/Bárczi     Általános Iskola     Műveltségi terület: Ember és társadalom     Tantárgy: Játékra nevelés 

 

176 176 

 

Feladata: 

 a tárgyak használata közben tovább fejlődjenek érzékszervei 

 minél pontosabban figyeli meg a környező világot, annál pontosabb a „konstruálás”, fontos feladat, a lehető 

legpontosabb megfigyeltetés 

 képzelet fejlesztése 

 gondolkodás fejlesztése 

 manuális készség fejlesztése. 

 

Szerepjáték: A témát különböző életszakaszokban más, és más hordozza: első életszakasz: a cselekvés, később a 

tárgy, legkifejlettebb formájában pedig a szerep. 

Feladata: 

 a különböző élmények legösszetettebb formában való lejátszása, 

 képzelet fejlesztése, 

 közösségi kapcsolatok fejlődése /együtt-játszás/, 

 megfigyelések pontosítása, 

 gondolkodás fejlesztése, 

 beszédkészség fejlesztése, 

 érzelmek egészséges elrendezése, 

 játékokkal való adekvát bánásmód, 

 esztétikai érzékek fejlesztése. 

 

Didaktikus játék: 

Módszer az ismeretek, tapasztalatok bővítésére. 

Oktatási célok szolgálatába állíthatók. 

Sérült gyerek nevelését ellátó iskolában a didaktikus játék a különböző tantárgyak tanításában a játékosságot 

segíti elő (pl. számolás-mérés) tárgyban páratlan-páros tanításánál játékos párosítások/. 

Feladata: 

 a tárgyak egymással kapcsolatba hozása, 

 ismeretek pontosítása, bővítése, 

 gondolkodás fejlesztése, 

 térbeli elhelyezkedés megismertetése, 

 időfogalom fejlesztése, 

 szocializációs készség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

Spontán játék: 

Szabadon választott játékkal való játék szünetekben, délután. 

Feladata: 

● Ugyanaz, ami a többi játékfajtánál, mindent a gyerek határoz meg, ő kezdeményez, választ játékot stb. 

 

Szabályjáték: 

Különböző szabályok betartásán alapuló játék. A szabály meghatározza játék kezdetét, befolyását, befejezését. 

Kifejezetten közösségi játékforma. 

Feladata: 

● figyelem fejlesztés, 

● fegyelmezettségre nevelés, 

● testi fejlesztés, nagy mozgások koordinálása, 

● szocializáció fejlődésének segítése, 

● értelmi fejlesztés (gondolkodás, figyelem, emlékezet), 

● ismeretek, felidézések készsége (pl. Mi változott meg?). 
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Szabadban játszható játékok: 

Minden játékfajta játszható a szabadban. 

Feladata: 

 a külső környezet megismerése a játékon keresztül. 

 

Gyakorló játék: A játék lényege az utánozhatóság, az aránylag hosszú játékidő, az ismétlődés, ritmikusság, ezek 

együttese, és a biztonság keresése alakítja ki a kinesztetikus észlelést /saját mozgás észlelése/. 

 

 

Elvárt teljesítmény:  

 

Ismerkedjen játékon keresztül az anyagok, tárgyak alapvető tulajdonságaival. 

Figyeljen az akusztikus, vizuális, kinesztetikus ingerekre. 

Segítse a téri orientációs képesség alakulását, ismerje a sorrendiség alapjait. 

Tudjon fogni, emelni, letenni, összeilleszteni, dobni, gurítani, nyitni, csukni. 

Utánzással tudjon egyszerű játékos gyakorlatokat elvégezni. Legyen képes együtt játszani társaival, és egyszerű 

játékszabályok betartására. 
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Értékelés: 

 

Megfigyelés a módszer a következő szempontok szerint: 

 

 Milyen játékfajtát játszik a gyerek 

megfelel-e a fejlettségének, 

megfelel-e a korának, 

megfelel-e értelmi képességének.. 

 

 Milyen a játék örömszínezete 

mennyire képes pozitív élményeit kinyilvánítani. 

 

 Mennyire elmélyült a játéka. 

 

 Közös játékban milyen a vezető és a vezetettek viszonya, 

mennyire deklarált a hierarchia, 

ugyanaz-e a vezető általában, 

van-e, aki soha nem vezető. 

 

 Milyen a szabálytartása az egyes gyerekeknek. 

 

 Milyen a fantáziaszint az egyes gyerekek játékában. 

 

 Milyen a gyerekek, illetve az egyes gyerek 

verbális képességei a játék közben, 

metakommunikációs képességei a játék közben. 

 

 

 Milyen a szimbolizálás módja 

eszközzel szimbolizál-e, 

kommunikációval szimbolizál-e, 

teret, időt szimbolizál-e. 

 

 Az egyes gyerekek –  egyedül játszanak-e, 

véletlen, hogy kivel játszanak, 

mindig ugyanazzal játszanak. 

 

 Mennyire kezdeményező a gyerek, hoz-e ötleteket, ha igen, milyen gyakorisággal. 

 

 Napirendi körülmények mennyire befolyásolják – mikor a legfelszabadultabb. 

 

 Milyen az indulatszint – mennyire nyugalmas, derűs, illetve zaklatott, ideges a gyerek 

       játéka. 

 

 Milyen gyakori az egyes gyerekeknél a 

negatív tartalmú játék, illetve az, 

agresszív játék. 

 

 Képes-e kivárni társait, pl. a szabályjátékoknál. 

 

 Milyen a különböző játékok közben az érdeklődése, ha jó, milyen az érdeklődés tartóssága. 

 

 Didaktikus játékoknál van-e az egyes gyerekeknek feladattudata, illetve tartása, milyen az emlékezete, annak 

iránya és tartóssága. 

 

 Konstrukciós játékoknál milyen a képzelete, fantáziája, kreativitása. 
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A fenti megfigyelési szempontok alapján folyamatos szóbeli értékelés. 

Félévkor szóbeli tájékoztatás, év végén szöveges értékelés, minősítéssel. 

Évente P.A.C. felmérés. 



 

Tanterv/Bárczi     Általános Iskola     Műveltségi terület: Ember és társadalom     Tantárgy: Játékra nevelés 

 

180 180 

 

 

 

 

 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt órakeret 

 

Évfolyamok 1. 2. 3. 

Heti óraszám 2 2 2 

Éves óraszám 74 74 74 

 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör / Évfolyam 1. 2. 3. 

1. Gyakorló játék 16 14 14 

2. Konstrukciós játék 6 10 10 

3. Szerepjáték 6 10 10 

4. Didaktikus játék 16 10 10 

5. Szabályjáték 6 10 10 

6. Spontán játék 8 10 10 
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7. Szabadban játszható játék  16 10 10 
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Évfolyam: 1. 
 

 

 

Cél: A játékban kellő motivációval a játékszerek iránti érdeklődést felkelteni. 

 

 

Feladat: A tárgyak (játékeszközök) használata közben érzékszerveit intenzíven fejleszteni. 

Figyelmét, képzeletét, gondolkodását, manuális készségét fejleszteni. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Kapcsolódjon be egyszerű mozgásos, játékos tevékenységbe. 

Legyen képes együttműködésre társaival 

Adekvátan használjon játékszereket a gyakorló játékok szintjén. 

Legyen képes együtt játszani társaival. 

Egyszerű szabályokat értsen meg. 

 

 

Értékelés: Folyamatos megfigyelés az egyszerű mozgásformák elvégzésénél, a finommotorika, a megismerő tevékenységek végzésénél. 

Folyamatos szóbeli értékelés. 

Félévkor szóbeli tájékoztatás, év végén szöveges értékelés, minősítéssel. 

Évente P.A.C. felmérés. 
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Évfolyam: 1. 

1. Témakör: Gyakorló játék 

 
Óraszám: 16 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Gyakorló játék 

 

Hallásfejlesztés. 

 

Beszédfejlesztés. 

 

Artikulációs gyakorlatok. 

 

Játékos utánzási gyakorlatok. 

Énekes, játékos mondókák megismerése 

utánzó mozgással. 

Kéz és ujj játékok.  

Játékos mozgásgyakorlatok. Húzások, 

labdagyakorlatok 

Kúszás, mászás, ugrálás. 

Forgások, forgatások. 

Egyensúly gyakorlatok. 

Feltérdelés, felülés. 

Fel- lemászás. Lejtőn mászás. 

Páros lábon ugrálás játék közben. 

Fogások – látás- fogás koordináció 

kialakítása. 

Hang forrásának megfigyelése. 

Hangok gyakorlása, pl. állathangok, 

harang, stb. utánzása, 

 játékokkal való ismerkedéskor, autó 

hangjának utánzása tologatás közben. 

 

Ajak, arc, nyelv játékok. 

Integetés gyakorlása mondókával.  

 

Hintáztatás eleinte felnőtt térdén. 

Húzogatások, tologatások gördeszkán 

pl. Csip - csip csóka, Ez elment vadászni 

stáb. 

Tárgyak rakosgatása, kockák egymás 

mellé, fölé rakása. 

Összefonódhat a szabadban játszható 

játékokkal, homok töltése egyik vödörből 

a másikba, kavicsok rakosgatása. 

 

Gyöngyfűzés szabadon, nagyobb méretű 

gyönggyel. 

Kiabálás, suttogás, hangos, halk, ének, 

beszéd 

 

 

 

tolás, gurítás, húzás 

 

 

 

Gurulás, kúszás, mászás, ugrás, térdelés 

 

 

 

kocka 

homok 

kavics 

gyöngy 

 

 

 

fűzés, golyó 

Ismerje fel különböző tárgyak 

hangját, majd a hangot adó tárgyat 

mutassa meg. 

Ismerje fel és utánozza néhány állat 

hangját. Kapcsolódjon be a játékos 

utánzó gyakorlatokba. 

Együttműködés, odafigyelés 

különböző járások közben a 

társakra. 

Tudja a labdát gurítgatni, eldobni. 

Tudjon a földön kúszó-mászó 

gyakorlatokat végezni, alacsonyabb 

lejtőn fel – lemászni. 

Kapcsolódjon be kéz- és ujj 

játékokba. 

Játsszon rövidebb ideig elmélyülten 

kockákkal, Montessori- 

eszközökkel. 

Tudjon nagyobb gyöngyöt felfűzni 

bőrszalagra, damilra. 

Végezzen tárggyal többféle 

mozgást. 

(hüvelyk- és mutatóujj együttes 

mozgásának differenciáltsága) 
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Évfolyam: 1. 

1. Témakör: Konstrukciós játék 

 manipulációs gyakorlójáték spontán folytatása 

 eredményt szerepjátékban felhasználhatja 

 

Óraszám: 6  

Tananyag 1. Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Építőkockából egyszerű konstrukció 

készítése. 

 

 

Összeilleszthető síkidomok használata. 

 

 

Golyók, pálcák használata. 

 

 

Előregyártott elemek használata. 

 

 

 

Játékszerszámok használata. 

 

 

 

Ismerkedés Lego, Duplo-val. 

 

Fakocka rakosgatása, építkezés vízszintes 

irányban, – egyenes vonal végigrakása 

kockával a szőnyegen. 

 

 

Összeilleszthető síkidomokból térbeli 

konstrukció építése 2-3 elem 

felhasználásával, pl.. repülő. 

 

 

Golyók, és pálcák összeillesztése – pálca 

2 végére golyóillesztés. 

Előre gyártott elemekből könnyebb 

építmények készítése, pl. híd. 

 

Játékszerszámok próbálgatása, pl.: 

kalapács, seprű, stáb.  

 

Lego, Duplo játékokból egyszerű 

összeillesztések 

kocka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

golyó 

ház, vonat 

híd 

 

 

kalapács, seprű 

 

Foglalja el magát fakockával 

rövidebb ideig, elmélyülten 

rakosgasson eleinte vízszintes 

irányban. 

 

Összeilleszthető síkidomokból 

tudjon kisebb építményeket 

készíteni, használjon 2-3 elemet. 

 

 

Vegye észre, hogy a golyó és a pálca 

összeilleszthető, illessze össze (1 

pálca, 2 golyó). 

 

 

Próbálgassa a játékszerszámokat, 2-

3-ról tudja mire való. 

 

Lego, Duplo játékot illesszen össze 
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Évfolyam: 1. 

3. Témakör: Szerepjáték 

 
Óraszám: 6 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Természeti és társadalmi környezet 

hatásainak eljátszása. 

(Családi élet eseményei 

Családtagok egymáshoz való viszonya 

Családtagok munkája). 

Gyerekhez közel álló felnőttek munkája, 

tevékenységei (környezethez 

kapcsolódik!). 

Váratlan események a környezetében, 

pl.: esküvő volt a családban, erre utaló 

szerepjáték játszása. 

 

Spontán bábozás. 

Napi tevékenységek eljátszása, pl.: 

készülődés az iskolába, ebéd, stáb. 

„papás-mamás” játék kezdetleges 

formájának eljátszása. Szülők 

munkájának, illetve otthoni 

tevékenységének eljátszása, pl.: orvos 

játék, szerelés, főzőcske, stáb. 

környezet témakörhöz kapcsolódóan (is). 

Különböző szakmák eljátszása, pl.: eladó, 

fodrász, sofőr, postás. Kirakott, illetve 

barkácsolt bábokkal bábozás. 

 

otthon 

iskola 

reggeli, ebéd, vacsora 

anya, apa 

2-3 foglalkozás megnevezése, pl.: orvos, 

tanító, stb. 

 kanál 
pohár 

fésű 

autó 

baba 

telefon 

 

 

Foglalja el magát szabadidőben a 

rendelkezésre álló eszközöket 

felhasználva.  

Játssza el a környezetében zajló 

eseményeket kezdetleges szinten. 

 

 

 

 

 

 

Foglalja el magát a meglévő, illetve 

készített bábokkal. 
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Évfolyam: 1. 

1. Témakör: Didaktikus játék 

 
Óraszám: 16 

Tananyag Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

A megismerő tevékenység fejlesztését 

szolgáló didaktikai játékok. 

ÉRZÉKELÉST fejlesztő játékok -. 

Tapintás fejlesztése. 

Hallási figyelem, diszkrimináció 

fejlesztése. 

Ízlelés, szaglás fejlesztése. 

FIGYELEM, EMLÉKEZET 

fejlesztése.– 

Figyelem tartósságának, terjedelmének 

fejlesztése. 

Tanulás tartósságának biztosítása. 

A gondolkodás fejlesztését szolgáló 

didaktikai játékok. 

ANALIZÁLÓ-SZINTETIZÁLÓ 

képesség. 

LOGIKAI MŰVELETEK játékos 

formái. 

IDŐFOGALOM fejlesztése. 

Beszédfejlesztő didaktikai játékok. 

BESZÉDMEGÉRTÉST fejlesztő 

játékok. 

Játékos ARTIKULÁCIÓS gyakorlatok. 

SZÓKINCS fejlesztés. 

Kultúrtechnikák tanításával kapcsolatos 

didaktikai játékok. 

SZÁMOLÁS-MÉRÉS elemei 

foglalkozáson alkalmazható didaktikai 

játékok. 

OLVASÁS-ÍRÁS elemei foglalkozáson 

alkalmazható didaktikai játékok. 

 

Tapintás-párosítások tapintással, 

lekötött szemmel ízlelése, szaglása, majd 

megmutatása, melyik volt, amit 

értékeltek. 

Saját hang felismerése magnóról. 

Zörgetéssel egyforma dobozokban lévő 

tárgyak hangjainak differenciálása.  

 

Funkcionálisan összefüggő képek 

egyeztetése, hiányok pótlása. 

Rövid mesék képeinek sorba rendezése. 

1 információt tartalmazó kérések 

végrehajtására utaló játékok játszása. 

Pár mondatos mese lejátszása instrukciók 

alapján. 

Kirakott tárgyakból 1 adott tárgy 

kiválasztása /szókincsbővítés/. 

Barkóba játék játszása. 

Játékos színegyeztetések. 

Párosítások, válogatások. 

Ritmikus sorok alkotása 2 elemből. 

Játékos összehasonlítások. 

Különböző vonalak, minták kilépegetése, 

kirakása játékokkal stáb. 

 

 

Környezet tárgyból tanult ízek, szagok 

megnevezése játék közben 

Különböző környezetben lévő hangok 

megnevezése 

 

 

 

 

Alapvető formák megnevezése: kocka, 

tojás, tégla, stáb. 

A különböző foglalkozásokon tanult 

fogalmak felhasználása a didaktikai 

játékok során 

 

 

 

 

 

 

Számolás-mérés elemei, illetve olvasás-

írás elemei foglalkozásokon tanult 

fogalmak felhasználása 

 

 

Kapcsolódjon be a didaktikai 

játékokba, kövesse azok szabályait. 

 
Differenciáljon 2-3 féle hangot a 

hang differenciáló játék során. 

 

 

2-3 formát egyeztessen  

feltűnőbb azonosságokat és 

különbségeket vegyen észre. 

2 részből álló képet szedjen szét, 

később tudja összerakni. 

 

 

Rendezze sorba pár mondatos mese 

képeit.  

Hajtson végre egy információt 

tartalmazó kérést.  

(több információt tartalmazó 

kérést) 

 

 

Válassza ki több tárgyból, képből a 

megnevezettet. 

Egyeztessen színeket. 

 

Tudjon 2 elemből t ritmikus sort 

alkotni. 
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Évfolyam: 1. 

5. Témakör: Szabályjáték 

 
Óraszám: 6 

Tananyag Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Mozgásos szabályjáték. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értelemfejlesztő szabályjátékok. 

 

Gyakorló és szerepjátékok játszása, 

amelyekben a műveletek mozzanatai 

megadott sorrendben követik egymást. 

Páros játékok játszása először felnőttel, 

majd egy társsal, pl.: Csip-csip csóka. 

Egyszerűbb csoportos mozdulatjátékok – 

körjátékok, pár választók játszása, pl.: 

Nyuszi ül a fűben, Bújj-bújj zöld ág. 

 

 

Érzékelést fejlesztő játékok játszása, pl.: 

Szembekötős válogató versenyek 2-3 

kitalálandó tárggyal. 

Megfigyelést fejlesztő játékok játszása, 

pl.: Mi változott meg? – játék 3 tárggyal. 

Figyelmet fejlesztő szabályjátékok 3 

tárggyal 

- a figyelem tartósságának, terjedelmének 

növelése különböző játékok játszásával. 

 

 

sor 

kör 

vonal 

pár  

 

Kapcsolódjon be, működjön együtt 

az egyszerűbb szabályjátékokba. 

Ismerjen 3-4 körjátékot, pár 

választót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartsa be a szabályt egyszerűbb 

értelemfejlesztő szabályjátékokban, 

5-10 percig leköthető legyen a 

játékkal. 
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Évfolyam: 1. 

6. Témakör: Spontán játék 

 
Óraszám: 8 

Tananyag Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Spontán játék szabadon választott 

játéktárgyakkal és szabadon választott 

társakkal, segítségnyújtás mellett. 

Szabad játék bármilyen önállóan 

választott játéktárggyal és társsal. A 

felkínált lehetőségek (a már megismert 

játéktárgyak szabadpolcos 

elhelyezésével) 

közül választás segítséggel. 

 

Elérhető játéktárgyak nevei. Tudjon segítséggel választani a 

felkínált játéklehetőségek közül, 

játsszon adekvátan a 

játéktárgyakkal. 

 
 

 

Évfolyam: 1. 

1. 7. Témakör: Szabadban játszható játékok 
 

Óraszám: 16 

Tananyag Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

A szabadtéri foglalkozási eszközök 

kipróbálása. 

 

Minden említett játékforma, ami a 

szabadban is játszható. 

Hintázás segítséggel. 

Mászókázás segítséggel. 

Homokozóban építkezés, egyszerűbb, 

nagyobb formák megtöltése, kiborítása. 

Kavicsok rakosgatása. 

Csúszdázás segítséggel. 

 

hinta 

mászóka 

homok 

„torta”, „süti”, „vár” 

kő 

 

Foglalja el magát az udvaron, 

segítségnyújtás mellett ismerkedjen 

a szabadtéri játékokkal. 
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Évfolyam: 2. 
 

 
Cél: A téri orientációs képességet és a környezetben való tájékozódást fejleszteni. 

Egy-egy játékeszközzel foglalkozni hosszabb ideig, és rendeltetésszerűen játszani a játékokkal. 

 

 

Feladat: Részt venni szívesen és aktívan a mozgásos játékokban. Játékos mozgásos gyakorlatokban próbálja követni az egyenletes lüktetést. 

Segítséggel tudjon tájékozódni a játékok és játékszerek között. 

Néhány játékszer adekvát használata. 

Csoportosítások segítséggel a játékszerek között. 

Rövid mesék figyelmes meghallgatása, segítséggel 2-3 képpel a történet sorrendjét próbálja meg követni. 

Egyszerű szabályjátékokban a szabályokat próbálja egyre pontosabban betartani. 

Konstrukciós játékok összeillesztése. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Önálló játékában jelenjenek meg a szerepjáték elemei. 

Foglalkozzon kitartóan konstrukciós játékok elemeivel, próbáljon utánzással és önállóan alkotni. 

Tudjon társaival hosszabb ideig játszani. 

 

 

Értékelés: Folyamatos megfigyelés az egyszerű mozgásformák elvégzésénél, a finommotorika, a megismerő tevékenységek végzésénél. 

Folyamatos szóbeli értékelés. 

Félévkor szóbeli tájékoztatás, év végén szöveges értékelés, minősítéssel. 

Évente P.A.C. felmérés. 
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Évfolyam: 2 

1. Témakör: Gyakorló játék 

 
Óraszám: 14 

Tananyag Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Hang és beszéd játékos gyakorlása: 

hangforrások megfigyelése. 

 

Énekes, játékos mondókák mozgással 

kísérve, a szöveget egyéni szintnek 

megfelelően együtt mondás a 

pedagógussal. 

 

Mozgást gyakorló játékok. 

Nagymozgás fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manipulációs, explorációs játékok. 

Kéz- és ujj játékok bővítése, mondóka 

együtt mondása a pedagógussal. 

Hangfelismerés, hallásfejlesztés 

kockákkal, csörgőkkel, haranggal a 

gyerek kelt hangot. 

 

Szappanbuborék fújás, pingpong labda 

fújása, stb. 

Játékos utánzási gyakorlatok mondókák 

mutogatással kísérése képek alapján 

arckifejezések utánzása, illetve az 

arckifejezés megnevezése (pl.. szomorú, 

vidám, sír stb.). 

Hintázás játszótéren, udvaron. 

Különböző járások előre felrajzolt 

vonalon, kirakott tárgyak mentén. 

Közös játékok labdával egymásnak 

gurítás, átadás. 

Kúszások, mászások padon, vonalon. 

Meredekebb lejtőn négykézláb mászás, 

alacsonyabb lejtőn járás. 

Különböző egyensúlyozó gyakorlatok 

habzsákokon járás, vékony vonalon járás, 

stb. 

Tárgyak rakosgatása kockákból felfele 

építkezés, kezdetleges terv megvalósítása. 

 

Kocka, csörgő, üveg, doboz, labda 

 

 

Fújás, szívás,  

 

 

 

Mosolygás, sírás, nevet, szomorú 

 

 

hinta 

 

dobás, gurítás, elkapás 

 

Torony 

 

 

 

Ismerje fel különböző tárgyak 

hangját bekötött szemmel, majd 

mutassa meg, illetve nevezze meg. 

Kapcsolódjon be a játékos 

beszédgyakorlatokba. 

Kísérje mozgással a tanult 

mondókákat, utánozzon 

arckifejezéseket, nevezzen meg 3-4 

félé arckifejezést. 

 

 

 

 

Járja végig önállóan a felrajzolt, 

illetve kirakott vonalat. 

Működjön együtt, figyeljen társára 

labdajátékokban. 

 

 

 

 

 

Tudjon padon kúszni, mászni, 

lejtőn mászásnál, járásnál, 

egyensúlyozzon. Váljon rendezetté 

a két kéz együttműködése. 

 

 
 

 

 

 

 



 

Tanterv/Bárczi     Általános Iskola     Műveltségi terület: Ember és társadalom     Tantárgy: Játékra nevelés 

 

191 191 

 

Évfolyam: 2. 

2. Témakör: Konstrukciós játék 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Építőkockából konstrukció készítése. 

 

 

 

Összeilleszthető síkidomok használata. 

 

 

 

Golyók, pálcikák használata. 

 

Előregyártott elemekből konstrukció. 

 

 

 

 

Játékszerszámok használata. 

 

 

Lego, Duplo használata. 

 

Fakockából építés függőleges irányban is, 

előre megtervezett egyszerűbb 

konstrukció létrehozása, pl.: torony. 

Építés összeilleszthető síkidomokból, 

majd a kialakult konstrukció 

megnevezése (utólag), pl.: gólya. 

Kisebb térszerkezet építése golyókból, 

pálcikákból. 

Könnyebb elgondolások megvalósítása, 

pl.: Tüsiből, illetve az építmény utólagos 

megnevezése. 

 

 

Tevékenykedés játékszerszámokkal a 

teremben + az udvaron. 

 

Könnyebb konstrukciók létrehozása 

Lego-ból, Duplo-ból. 

kocka 

 

 

torony 

vár 

híd 

vonat 

 

 

 

golyó 

 

Építkezzen fakockával 

elmélyülten, 5-10 percig, hozzon 

létre előre megtervezett, 

könnyebben elkészíthető 

építményeket. 

 

 

Legyen képes különböző 

építőjátékokkal elmélyülten 

elfoglalni magát, az ismert 

eszközöket adekvát módon 

használja. 

Legyen képes kisebb 

elgondolásokat létrehozni, illetve a 

véletlenszerűen épített 

konstrukciókat utólag nevezze 

meg. 

 

3-4 játékszerszámot ismerjen meg, 

használja rendeltetéseinek 

megfelelően. 
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Évfolyam: 2. 

3. Témakör: Szerepjáték 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Természeti és társadalmi környezet 

hatásainak eljátszása – folyamatos 

bővítés. 

Családi élet eseményei. 

Családtagok egymáshoz való viszonya. 

Családtagok munkája. 

Gyerekekhez közel álló felnőttek 

tevékenységei, munkái. 

Váratlan események a környezetében, pl.: 

reggel ellenőrrel találkoztak a metrón, 

ennek eljátszása. 

 

Bábozás. 

Mese-dramatizálása. 

Napi programok eljátszása, sorrendiség 

bizonyos fokú betartásával, pl.: 

reggelizés. 

Fogmosás. 

Játék baba gondozása, pl.: etetés, 

fürdetés. 

Szülőktől látott tevékenységek 

eljátszása, pl.: telefonálás, főzőcske, 

takarítás. 

Bábokkal rövidebb eseménysorok 

eljátszása, pl.: macik erdőben sétálnak, 

málnát szednek, stáb. 

Mese feldolgozása, 1-2 szereplős mesék 

dramatizálása. 

reggel 

este 

reggeli 

ebéd 

vacsora 

szappan, törülköző 

telefon 

2-3 gyümölcs, illetve zöldség neve 

tanult mesék szereplői 

Alakuljon ki a közös szerepjáték, 

legalább 2 gyerek között. 

Játssza el a környezetében zajló 

eseményeket.  

Vegye figyelembe, hogy van, aki 

más tevékenységet folytat a 

teremben – ne zavarja. 

Kapcsolódjon be kisebb 

dramatizálásokba. 

 

Foglalja el magát bábokkal, és 

adekvát módon használja a 

bábokat. 
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Évfolyam: 2. 

4. Témakör: Didaktikus játék 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

A megismerő tevékenység fejlesztését 

szolgáló didaktikai játékok. 

ÉRZÉKELÉST fejlesztő játékok. 

Tapintás fejlesztése. 

Hallási figyelem, diszkrimináció 

fejlesztése 

Ízlelés, szaglás fejlesztése. 

FIGYELEM, EMLÉKEZET 

fejlesztése.– 

Akaratlagos, szelektív figyelmi funkciók 

játékos fejlesztése. 

Időbeli tájékozódás fejlesztése. 

A gondolkodás fejlesztését szolgáló 

didaktikai játékok. 

ANALIZÁLÓ-SZINTETIZÁLÓ 

képesség fejlesztése. 

LOGIKAI MŰVELETEK játékos 

formái. 

IDŐFOGALOM fejlesztése. 

BESZÉDFEJLESZTŐ didaktikai 

játékok. 

BESZÉDMEGÉRTÉST fejlesztő 

játékok. 

Játékos ARTIKULÁCIÓS gyakorlatok. 

SZÓKINCS bővítés. 

Kulturtechnikák tanításával kapcsolatos 

didaktikai játékok. 

SZÁMOLÁS-MÉRÉS elemei 

foglalkozáson alkalmazható didaktikai 

játékok. 

OLVASÁS-ÍRÁS elemei foglalkozáson 

alkalmazható didaktikai játékok. 

Zsákbamacska” játék játszása, a 

kitapintott tárgy utólagos megmutatása. 

Az akaratlagos figyelem, illetve szelektív 

figyelem fejlesztése: különböző 

szempontok szerint képek, tárgyak 

válogatása. 

„Mi tűnt el?” játék játszása. 

Különböző hiányok pótlása, pl.: 

testrészek, autó kereke, stáb. 

Egyszerűbb szimmetriák felfedezése. 

Napirendi pontok eljátszása. 

Eseményképek sorba rendeltetése a 

képeken, pl.: lufit elkezdi fújni egy 

gyerek, nő a lufi, kidurran. 

2 információt tartalmazó játékos kérések 

végrehajtása. Játékos instrukciók 

követése  

analógiás sorok kirakása – több dologból 

több egyforma kiválasztása, 

kép-tárgy egyeztetése, 

szín, forma egyeztetése. Mennyiségek 

játékos összehasonlítása, összemérése. 

 

Olvasás-írás elemeinek játékos 

egyeztetése. 

Különböző játékok során használt 

tárgyak, ízek, szagok megnevezése 

Környezetünkben lévő hangok körül 

néhány megnevezése 

 

 

 

 

 

„Mi tűnt el?” játék során használt 

tárgyak, képek nevének megnevezése 

testrészek megnevezése 

 

 

 

reggel, dél, este 

néhány szín megnevezése 

 

 

 

 

sok, kevés 

kicsi, nagy 

A számolás-mérés elemei, illetve 

olvasás-írás elemei foglalkozásokon 

elsajátított fogalmak. 

 

Kapcsolódjon be a didaktikai 

játékokba, kövesse a szabályokat. 

3-5 féle hangot differenciáljon a 

játékok során. 

 

Egyeztessen 3-5 formát, néhányat 

nevezzen is meg. 

Rakjon össze  

3-4 részből álló képet. 

 

 

 

Pótoljon különböző hiányokat, pl.: 

arcon az érzékszerveket. 

 

 

 

Ismerje a főbb napirendi pontokat, 

3-4 képből álló esemény képsort 

rakjon össze. 

 

 

Ismerjen fel és nevezzen meg 

2-3 színt. 

 

Alkosson 2-3 elemből ritmikus sort 

Egyeztessen formákat. 
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Évfolyam: 2. 

5. Témakör: Szabályjáték 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Mozgásos szabályjátékok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értelemfejlesztő szabályjátékok. 

Páros játékok játszása egymással, 

irányítás mellett. 

Csoportos mozdulatjátékok játszása – 

mozgásnevelés tárgy, illetve énekóra 

keretében is. 

Különböző körjátékok, párválasztók 

játszása. 

Egyszerűbb labdajátékok játszása – célba 

dobások, adogatások. 

 

 

 

 

Gyors érzékelést fejlesztő játékok 

játszása – hallást, látást, tapintást, 

szaglást, ízlelést fejlesztő játékok. 

Megfigyelést fejlesztő játékok játszása, 

pl.: Mi változott meg? 5-6 tárggyal. 

Figyelmet fejlesztő szabályjátékok 

játszása, az akaratlagos, figyelmi 

funkciók kialakítása, fejlesztése. 

 

pár 

kör 

sor 

vonal 

labda 

Kapcsolódjon be a páros, illetve 

csoportos mozgásos játékba, 

kövesse a szabályjátékokat, 

figyeljen társaira. 

 

 

Kövesse a szabályokat 

labdajátékokban is. legyen képes 

10-20 percig labdával kapcsolatos 

játékokban részt venni. 

 

 

 

 

 

 

 

Kövesse a szabályokat 

értelemfejlesztő 

szabályjátékokban, 10-20 percig 

leköthető legyen egy játékkal. 
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Évfolyam: 2. 

6. Témakör: Spontán játék 

 
Óraszám: 10 

Tananyag 

 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak  Elvárt 
teljesítmény 

Spontán játék szabadon választott 

játéktárgyakkal és szabadon választott 

társakkal, segítségnyújtás mellett. 

Szabad játék bármilyen önállóan 

választott játéktárggyal és társsal. A 

felkínált lehetőségek (a már megismert 

játéktárgyak szabadpolcos 

elhelyezésével) 

közül választás segítséggel. 

 

Elérhető játéktárgyak nevei. Tudjon segítséggel választani a 

felkínált játéklehetőségek közül, 

játsszon adekvátan a 

játéktárgyakkal. 

 
 

Évfolyam: 2. 

7. Témakör: Szabadban játszható játékok 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Játék a szabadtéri foglalkozási 

eszközökkel 

 

Minden említett játékforma, ami a 

szabadban is játszható. 

Hintázás. 

Mászókázás. 

Homokozóban „főzés”, illetve építkezés 

– forma megtöltése, kiborítása. 

Vár, gödör építése. 

Csúszdázás. 

Segítség mellett futó-, fogójátékok 

játszása. 

 

hinta 

mászóka 

homok 

sár 

vár 

gödör 

csúszda 

fogó  

futás 

Foglalja el magát a szabadban, 

találjon magának tetsző játékot. 

 

Figyeljen játék közben társaira (pl. 

homokban ne szórja a homokot, 

stáb.). 

Futó-, fogójátékokba kapcsolódjon 

be. 
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Cél: Didaktikus játékok segítségével a kognitív funkciókat fejleszteni. 

Az elemi konstrukciós játék során a finommotorikát fejleszteni. 

 

 

Feladat: A beszédkészség és a szókincs fejlesztése. 

A játékeszközök helyes használata, a rongálások elkerülése. A képzelet és az esztétikai érzék fejlesztése. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Tartsa be az egyszerű játékszabályokat, engedje társait is játszani. 

Használja a játékszereket megfelelően és növekvő időtartamban. 

Segítséggel hozzon létre térbeli konstrukciókat. 

Kövesse az egyenletes ritmust a mozgásos játékokban. 

 

 

Értékelés: Folyamatos megfigyelés az egyszerű mozgásformák elvégzésénél, a finommotorika, a megismerő tevékenységek végzésénél. 

Folyamatos szóbeli értékelés. 

Félévkor szóbeli tájékoztatás, év végén szöveges értékelés, minősítéssel. 

Évente P.A.C. felmérés. 
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Évfolyam: 3. 

1. 1. Témakör: Gyakorló játék 
 

Óraszám: 14 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

 

Hang és beszéd játékos gyakorlása. 

Hang forrásának megfigyelése, a tárgy 

megnevezése – hangfelismerő emlékezet 

fejlesztő játékok 6-8 tárggyal. 

 

Énekes játékos mondókák éneklése, 

mondása kísérő mutogatással (10-15 

játékos mondóka ismerése, éneklése, 

mozgással kísérve). 

Játékos utánzó gyakorlatok, állatok 

mozgásának utánzása, arckifejezések 

alkalmazása. 

Játékok labdával – közös játékok párban, 

illetve együtt, dobások, elkapások, célba 

dobások. 

 

Gyöngyfűzés megadott szempont alapján 

(2 szempont, később 3 szempont). 

 

 

Mozgást gyakorló játékok. 

 

 

 

Manipulációs, explorációs játékok. 

Hangfelismerés, hallásfejlesztés 

különböző tárgyakkal hang keltése, a 

hangot adó tárgy felismerése, 

megnevezése. 

Beszéd játékos gyakorlása korosztálynak 

megfelelő logopédiai játékok, 

artikulációs gyakorlatok játékos 

formában. 

 

Önálló hintázás felügyelet mellett. 

Különböző járások olvasás-írás 

tantárggyal + számolás-méréssel 

összefonódva betűelemek, 

magánhangzók, számok kilépése, 

felrajzolt ábrák végigmászása stb. 

Kúszások, mászások padon, lejtőn 

megadott formában. 

 

 

Különböző egyensúlyozó gyakorlatok 

vonalon járás, ugrálás. 

Kéz- és ujj játékok bővítés /írás előtt 

fontos/ mondókák önálló mondogatása. 

 

Tárgyak rakosgatása kockából, Lego-ból 

stb. elképzelt terv alapján építés. 

 

kocka 

csörgő 

harang 

labda 

 

 

 

 

 

 

 

homok 

 

gyöngy, lánc 

 

 

környezet foglalkozásokon megismert 

állatok nevei 

 

hinta 

 

 

járás, lépés 

 

cél 

Ismerje fel és nevezze meg 

különböző tárgyakat hang alapján. 

(különböző anyagokat is, pl.: 

fakockák ütögetése, zacskó 

zörgése, üveg csörömpölése stáb.) 

 

Ismerjen fel mozgás után állatokat, 

6-8 arckifejezést nevezzen meg és 

utánozza. 

Várja ki a sorát, figyeljen, kövesse 

az utasítást különböző játékok 

közben. 

 

Kapcsolódjon be labdajátékokba, 

figyeljen társaira. 

 

Legyen fellelhető a funkcionális 

cselekvés a tárgyak használatában. 

Önállóan találjon ki tevékenységet, 

tárgyakat képes legyen 

helyettesíteni mással. 

 

Szabályokat fogadjon el, kövessen 

és alkosson tárgyakkal folytatott 

tevékenység közben. 

Mozgása legyen koordináltabb, a 

megoldott mozgást, aki tudja, 

nehezítse önmagának. 
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Évfolyam: 3. 

2. Témakör: Konstrukciós játék 

 
Óraszám: 10 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Építőkockából konstrukció készítése. 

 

 

 

 

Összeilleszthető síkidomok használata. 

 

 

Golyók, pálcikák használata. 

 

Előregyártott elemekből konstrukció. 

 

 

 

 

Játékszerszámok használata. 

 

Lego, Duplo használata. 

Függőleges és vízszintes irányt 

váltogatva fakockából, előre elgondolt 

terv megvalósítása, pl.: vonat + híd. 

 

Önállóan építés a síkidomokból, az 

építmény esetleges felhasználása a 

szerepjátékban, pl.: telefon. 

Térszerkezetek építése 8-10 golyó 

felhasználásával. 

Elképzelések megvalósítása, 

szerepjátékban felhasználásával. 

 

 

 

Aktív tevékenykedés a 

játékszerszámokkal teremben, illetve 

udvaron, pl.: locsolás. 

Elgondolás alapján elmélyült 

konstruálás. 

kocka 

vonat 

híd 

ház 

torony 

magas 

alacsony 

hosszú 

rövid 

golyó 

pálcika 

 

Építkezzen függőleges, illetve 

vízszintes irányban fakockából, 15-

20- percig próbálkozzon előre 

elgondolt tervek megvalósításán. 

 

Foglalja el magát különböző 

építőjátékokkal, használja azokat 

adekvát módon. Könnyebb terveket 

valósítson meg, illetve 

készítményeit, esetleg használja 

szerepjátékban. 

 

 

 

 

 

Ismerjen 6-8 játékszerszámot, 

használja rendeltetésének 

megfelelően. 

Elmélyülten tevékenykedjen Lego-

val, Duplo-val, türelmesen illessze 

össze az elemeket, próbálkozzon 

elgondolásait megvalósítani. 
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Évfolyam: 3. 

3. Témakör: Szerepjáték 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Természeti és társadalmi környezet 

hatásainak eljátszása. 

Családi élet eseményei. 

Családtagok egymáshoz való viszonya, 

munkájuk. 

Gyerekekhez közel álló felnőttek 

tevékenységei, munkái. 

Váratlan események a környezetében. 

Bábozás. 

Dramatizálás. 

Napi programok eljátszása, időbeliség 

figyelembevételével. 

Játék baba gondozása. 

Családi kapcsolatok eljátszása, pl.: anya, 

nagymama, testvér. 

Különböző munkák eljátszása, pl.: 

mosogatás, seprés, stb. 

Különböző foglalkozások eljátszása, pl. 

boltos, fodrász, orvos, stb. többször 

hallott és bábozott mese bábozása, a 

szöveg hallgatása közben. 

2-5 szereplős mesék dramatizálása. 

reggel-reggeli 

dél-ebéd 

este-vacsora 

testrészek 

néhány konyhai, illetve fürdőszobai 

eszköz neve 

néhány élelmiszer, gyümölcs, zöldség 

neve 

 

 

 

 

 

tanult mesék új fogalmai 

 

Alakuljon ki szerepjáték 3-4 

gyerek között. Fogadják el egymás 

„szabályait”. 

Adja vissza a környezetében zajló 

eseményeket játékában. 

 

 

 

 

Bábokkal foglalja el magát, 

játsszon rövidebb eseménysorokat. 

Kapcsolódjon be a dramatizálásba, 

vállaljon szintjének megfelelő 

szerepet. 
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Évfolyam: 3. 

4. Témakör: Didaktikus játék 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

A megismerő tevékenység fejlesztése 

hallási figyelem, diszkrimináció 

fejlesztése. 

Ízlelés, szaglás, fejlesztés. 

FIGYELEM, EMLÉKEZET,MEGFIGY. 

Időbeli tájékozódás fejlesztése. 

A gondolkodás fejlesztését szolgáló 

didaktikai játékok. 

ANALIZÁLÓ-SZINTETIZÁLÓ 

képesség fejlesztése. 

LOGIKAI MŰVELETEK játékos formái. 

IDŐFOGALOM fejlesztése. 

Beszédfejlesztő didaktikai játékok. 

BESZÉDMEGÉRTÉST fejlesztő játékok. 

Játékos ARTIKULÁCIÓS gyakorlatok. 

Játékos SZÓKINCS bővítés. 

Kulturtechnikák tanításával kapcsolatos 

didaktikai játékok. 

SZÁMOLÁS-MÉRÉS elemei 

foglalkozáson alkalmazott didaktikai 

játékok. 

OLVASÁS-ÍRÁS elemei foglalkozáson 

alkalmazható didaktikai játékok. 

Gondoltam valamire” játék. Különböző 

szín, forma, magánhangzó, számjegy 

egyeztetések, 

magánhangzók, számjegyek válogatása, 

játékkal kirakása, kilépése. 

 

„Zsákbamacska” játék játszása, a 

kitapintott tárgy utólagos megnevezése. 

Magas-mély differenciálása. 

Halk-hangos differenciálása különböző 

játékok során. 

Tárgyak megfigyelése, pl.: kirakott 

tárgyak figyelése, majd letakarás után a 

megfigyelt tárgyak felsorolása. 

ÉRZÉKELÉST fejlesztő játékok – arcon 

érzékszervek, házon ablak, 

5-6 képből álló eseménysor sorba 

rendezése, pl.: virág növekedése. 

3 információt tartalmazó játékos 

artikulációs gyakorlatok játszása, pl.: 

különböző arckifejezések utánzása – 

sírás, nevetés, stb. 

Analógiás sorok kirakása – több 

tárgyból, illetve képből több hasonló 

kiválasztása. Azonos fogalom, eltérő 

ábra egyeztetése. Logikailag, 

funkcionálisan összefüggő képek 

egyeztetése. 

 

Megismert illatok, ízek, hangok 

megnevezése 

 

 

 

 

 

„Mi tűnt el?” játék során használt tárgyak, 

képek megnevezése 

testrészek megnevezése 

érzékszervek megnevezése 

napszakok:  

reggel 

délelőtt 

dél 

délután 

este 

éjszaka 

alapszínek 

sok, kevés, ugyanannyi 

kicsi, nagy 

 

 

 

„Gondoltam valamire” játék során szóba 

kerülő tárgyak, állatok stb. nevei 

Differenciáljon 6-8 féle hangot. 

Nevezze meg az alapszíneket. 

Ismerje testrészeit, érzékszerveit. 

Ismerje a napszakokat, képek 

alapján 

6-8 képből álló eseménysor képeit 

rakjon sorba. Alkosson 3 elemből 

ritmikus sorokat, betűkből, 

számjegyekből is /tanult/. 

 

 

 

Ismerje a sok-kevés, kicsi-nagy 

fogalmakat, használja ezeket. 

Tanult formákat nevezze meg. 

 

Magánhangzókat, számjegyeket 

egyeztesse, lépje ki, rakja végig a 

játékok során. 

 

 

Ismerje a kerek-szögletes fogalmát. 

Kövesse a szabályokat a didaktikai 

játékok során. 
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Évfolyam: 3. 

5. Témakör: Szabályjáték 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Mozgásos szabályjátékok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értelemfejlesztő szabályjátékok. 

Csoportos mozdulatjátékok játszása, 

különböző körjátékokban, 

párválasztókban részvétel. 

Labdajátékok játszása – célba dobások – 

gurítások, dobás, stb. 

Csoportos ügyességi játékok, pl.: 

kötélhúzás, kosárba dobás, futójátékok. 

Könnyebb versenyjátékok játszása – 

egyéni, illetve csoportos versengésekben 

részvétel. 

Gyors érzékelést fejlesztő játékok 

játszása. 

Megfigyelést fejlesztő játékok játszása, 

pl.: Mi változott meg? 6-8 tárggyal. 

Figyelmet fejlesztő játékok játszása 

szelektív figyelmi funkciók fejlesztése, 

pl.: méret-formaérzékelő játékok bekötött 

szemmel. 

Társasjátékok játszása közösen, illetve 

párban egyszerűbb társasjátékok, pl.: 

színegyeztetésen alapuló lépegetés. 

 

pár 

sor 

kör 

vonal 

labda 

dobás  

gurítás 

futás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódjon be, aktívan vegyen 

részt a mozgásos 

szabályjátékokban. 

Kövesse a szabályokat, figyeljen 

társaira. 

Próbálja elviselni a vereséget is. 

 

 

 

 

 

 

Kövesse a szabályokat 

értelemfejlesztő 

szabályjátékokban, 20-30 percig 

képes legyen odafigyelni egy-egy 

ilyen játék menetére. 

 

Türelmesen várja ki társait. 
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Évfolyam: 3. 

6. Témakör: Spontán játék 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Spontán játék szabadon választott 

játéktárgyakkal és szabadon választott 

társakkal, segítségnyújtás mellett. 

Szabad játék bármilyen önállóan 

választott játéktárggyal és társsal. A 

felkínált lehetőségek (a már megismert 

játéktárgyak szabadpolcos 

elhelyezésével) 

közül választás segítséggel. 

 

Elérhető játéktárgyak nevei. Tudjon segítséggel választani a 

felkínált játéklehetőségek közül, 

játsszon adekvátan a 

játéktárgyakkal. 

 
 

Évfolyam: 3. 

7. Témakör: Szabadban játszható játékok 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Játék a szabadtéri foglalkozási 

eszközökkel. 

Minden említett játékforma, ami a 

szabadban is játszható. 

Játék a természet kínálta játékokkal. 

Télen: hógolyózás, szánkózás, 

hóember építés. 

Hintázás, mászókázás. 

Csúszdázás. 

Homokozóban építkezés, formatöltés-

kiöntés, vár, gödör, alagút építése. Fára 

mászás. 

Kavicsokkal sorkirakás, válogatás. 

Futó-, fogójátékok játszása. 

Hógolyózás szánkózás segítséggel. 

 

Hinta, mászóka, homok, víz  

sár, vár, gödör, alagút, fa, ág 

kavics, kő 

fogó, futás 

hó 

hógolyó 

hóember 

szánkó 

 

Tartsa be a balesetvédelmi 

szabályokat játék közben. 
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Társadalmi ismeretek és gyakorlatok 

Évfolyam: 7-8. 

 
Cél: 

Ismereteket bővíteni, a társadalmi környezetet jobban megismerni. Gyakorlati ismereteket, a szűkebb és tágabb 

környezet, valamint a társadalmi elvárásoknak megfelelő szociális készségeket elsajátítani. 

 

Feladat: 

A saját és az állampolgárok jogainak és kötelességeinek elemi szintű megismerése. Az értelmében akadályozott tanuló 

képességeinek teljesebb mértékű kibontakoztatása teljes emberi élet eléréséért. 

 

Elvárt teljesítmény: 

Legyen képes arra, hogy egyszerű élethelyzetekben helyesen cselekedjen, egyszerű oksági összefüggéseket alkosson. 

Elemi szinten fejlődjön ki feladattudata, felelősségérzete. 

Ismerje fel a konfliktushelyzetet az egyes helyzetekben, a begyakorolt konfliktuskezelési minták segítsék a 

megoldásban. 

Segítséggel tudja használni a szolgáltató és közintézményeket. 

Megfelelően alkalmazza a tanult viselkedési és magatartási normákat, érintkezési formákat a mindennapi 

élethelyzetekben. 

Ismerje az alapvető közlekedési szabályokat, tartsa be azokat. 

Tudja saját és családtagjai személyi adatait. 

 

Ellenőrzés: 

A tanítási – tanulási folyamat ellenőrzése az értelmében akadályozott tanulók esetében az „elfogadva követel” elv 

szerint valósuljon meg. 

El kell fogadni, hogy lassabban halad, hogy többszöri ismétlésre van szüksége. 

Az ellenőrzés a folyamatos megfigyelésből, a tapintatosan korrigáló megjegyzésekből, figyelmeztetésből, minden 

esetben konkrét segítségnyújtásból álljon. 

 

Értékelés: 

Folyamatos megfigyelés élethelyzetekben, tevékenységekben, szóbeli értékeléssel. 

Félévkor szóbeli tájékoztatás, év végén érdemjegy, szöveges értékeléssel. 

Évente P.A.C. felmérés.
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A tanterv teljesítéséhez javasolt órakeret 

 

Évfolyamok 7. 8. 

Heti óraszám 2 2 

Éves óraszám 74 74 

 
 

 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör Évfolyam 

7. 8. 

1. Személyi adatok 4 4 

2. Közlekedés 12 12 

3. Társas kapcsolatok 10 8 

4. Lakóhelyismeret 13 10 

5. Szociális és társadalmi szituációs gyakorlatok 7 10 

6. Vásárlási gyakorlat 12 12 

7. Ünnepek 10 10 

8. Előkészület a felnőtt életre 6 8 
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Évfolyam: 7. 
 

 

Cél: A beszédfejlesztés tantárgy témakörein belül tanult ismereteket alkalmazni fokozódó önállósággal. 

Látókörét kibővíteni, tágabb környezetét pontosabban megismerni. 

 

 

Feladat: Megszerzett ismereteit az élet különböző színterein a gyakorlatban alkalmazhassa. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Tudja legfontosabb személyi adatait, lakóhelye, iskolája címét. 

Bővüljenek ismeretei a legfontosabb szolgáltató és közintézményekről. 

Ismerje a gyalogos közlekedés főbb szabályait, segítséggel használja a tömegközlekedési járműveket. 

Ismerje a legfontosabb ünnepeket, és azok jelentőségét. 

Legyenek ismeretei arról milyen módon töltheti hasznosan szabadidejét. 

Legyen együttműködő a helyes önismeret kialakításában. 

Legyen egyre valósabb az önmagáról alkotott képe. 

Elemi szinten legyen képes egyszerű következtetéseket levonni tevékenysége során. 

Legyenek ismeretei a térkép használatával kapcsolatban. 

 

 

Értékelés: Folyamatos megfigyelés élethelyzetekben, tevékenységekben, szóbeli értékeléssel. 

Félévkor szóbeli tájékoztatás, év végén érdemjegy, szöveges értékeléssel. 

Évente P.A.C. felmérés. 

 

 

  



 

Tanterv/Bárczi     Általános Iskola     Műveltségi terület: Ember és társadalom     Tantárgy: Társadalmi ismeretek és gyakorlatok 

 

206 206 

Évfolyam: 7. 

1. Témakör: Személyi adatok 

 

Óraszám: 4 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Saját név, családtagok neve (apa, anya, 

testvérek). 

Szülők foglalkozása. 

 

Lakcím. 

A személyes adatok igazolás. 

Naplóból névsor olvasása. 

Rajzolás (önarckép, családi kép) 

A szülők foglalkozására vonatkozó 

eszközök, képek stb. 

Napló, igazolványok megismerése, 

használata. (közlekedési bérlet, 

diákigazolvány). 

 

Vezetéknév, keresztnév, leánykori név, 

foglalkozás, munkahely, lakcím 

 

Ismerje személyes adatait. 

 
 

Évfolyam: 7. 

2. Témakör: Közlekedés 

 

Óraszám: 12 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

 

A közlekedési szabályok átismétlése, 

kiegészítése. 

A közlekedési lámpák. 

A közlekedési rendőr. 

A közlekedési táblák. 

Közlekedési eszközök- (szárazföldi, vízi, 

légi) 

Jegyváltás. 

Veszélyforrás, balesetek. 

 

Megfigyelés, beszélgetés, 

Szerepjáték, társasjáték használata. 

Rajzolás, színezés, 

Tanulmányi séta, szituációs játék, 

Csoportosítás, válogatás. 

Könyvek, képek nézegetése, képgyűjtés 

folyóiratokból stb. 

Közlekedés 

Zebra, gyalogos, átkelő 

Irányok 

Közlekedési eszközök 

Jármű 

Jegy 

Veszély, baleset 

Ismerje a közlekedés elemi 

szabályait. 

Ismerje az irányokat. 

Rendszerezze ismereteit a 

járművekkel kapcsolatosan. 
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Évfolyam: 7. 

3. Témakör: Társas kapcsolatok 

 

Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Önismeret. Énkép. Milyen vagyok én? 

Tulajdonságok 

Viselkedés különböző élethelyzetekben. 

Vásárlás- önkontroll 

Szituációk, reakciók, az indulatok 

levezetése.  

Önfegyelem. Uralkodás a vágyak felett. 

(csak azt vegyél, amit elterveztél, és 

amire szükséged van! 

Segítés másokon. Empátia. 

Viselkedés sorban állás közben. 

Viselkedés a családban 

- Osztályban, 

- Munkahelyen 

- Szórakozás közben. 

Általános társasági viselkedési 

szabályok.  

 

Beszélgetés, 

 

Megfigyelés,  

 

 

Képek, filmek megtekintése, tanulmányi 

séta 2-3 fős csoportokban. 

 

 

 

 

 

 

Szituációs játék, eltérő szerepekben. 

Önismeret, 

 

Én, énkép, tulajdonság, 

 

 

 

 

Önellenőrzés, önfegyelem, 

Önbizalom, 

 

Önértékelés, 

 

 

 

 

Empátia 

 

tolerancia 

Tudjon külső és belső 

tulajdonságokat megnevezni és 

felismerni. 

 

 

Tudja kontrollálni viselkedését. 

Vegye észre, ha segíteni tud, 

tudjon segítséget kérni. 

 

 

 

 

 

Legyen tisztában az alapvető 

viselkedési szabályokkal, 

figyelmeztetésre tudja azokat 

használni. 
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Évfolyam: 7. 

4. Témakör: Lakóhelyismeret 

 

Óraszám: 13 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

A szűkebb lakóhely jellemzői. 

Budapest – főváros. 

Falu – város – főváros jellemzői. 

Tágabb lakóhely: Magyarország 

jellemzői. 

Európa (országok nevei). 

Földrészek: Európa, Ázsia, Afrika, 

Amerika, Ausztrália. 

Felszíni formák – színük a térképen. 

Vizek föld alatti: forrás, termálvíz. 

Föld feletti vizek: patak, folyó, tó, 

Édes vizek – ivóvíz. 

Sós vizek – tenger, óceán. 

 

Beszélgetés, képek nézegetése. 

 

Összehasonlítás, képválogatás. 

Kép, térkép könyvek, albumok nézegetés. 

Külföldi országok megnevezése, voltál 

ott, képek más országokról. 

Földgömb, térkép, képek használata. 

Hegy, völgy, domb, síkság kialakítása 

terepasztalon. 

Kirándulás, a felszíni formák 

megismerése  

a valóságban. 

 

A vizek jelölése a térképen. 

Képek folyókról, tengerről. 

Főváros, falu, város 

Ország 

 

 

 

Külföld, országhatár, útlevél, nyelvek, 

világrész, földrész, óceán, szárazföld 

felszíni formák: hegy, völgy stb. 

térkép színjelzései 

 

 

 

 

forrás, termálvíz, gyógyvíz, 

Tudja megnevezni lakóhelyét 

falu, város közötti különbség. 

 

 

 

Tudja hol található Európa. 

Tájékozódjon a földgömbön. 

 

Tudja a térkép színeit használni, 

leolvasni. 

 

 

 

Ismerje a jelentősebb folyóink 

nevét. 
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Évfolyam: 7. 

5. Témakör: Szociális és társadalmi szituációs gyakorlatok 

 

Óraszám: 7 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

A szabadidő eltöltésének módjai. 

Mozi – helyes viselkedés. 

Művelődési ház – programok. 

Múzeum – szabadtéri, épületben. 

 

 

A posta – funkciója. 

Rendőrség – feladata. 

Beszélgetés, felsorolás.  

Programfüzet, műsor. 

 

A múzeum feladata, katalógusok, képek 

nézegetése. 

Tanulmányi séta. 

A posta megtekintése, levél, pénz 

feladása. 

Szituációs játék. 

Szabadidő 

Előadás, szünet, 

Műsor, szereplő, előadó, 

Kiállítási tárgy, tárló,  

 

 

Bélyeg, utalvány, kézbesítő, 

Ismerjen szabadidős programokat. 

Ismerje a helyes viselkedést 

moziban, múzeumban. 

Tudjon felsorolni néhány postai 

funkciót. 

 

Ismerje a rendőrség feladatát, 

fogalmazza meg kérdését. 

 

 

 
Évfolyam: 7. 

6. Témakör: Vásárlási gyakorlatok 

 

Óraszám: 12 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Szaküzletek megnevezése, árucikk 

mellérendelése (élelmiszer, cipő, 

háztartási, zöldség, hús). 

A piac. 

Vásárlási helyzetek gyakorlása. 

Áruk megnevezése, képekről és a 

valóságban. Üzletek megnevezése. 

Áru – szaküzlet csoportosítása. 

Katalógusok nézegetése, vágás, 

ragasztás, csoportosítás. 

Tanulmányi séták.  

Áru – bolt – üzlet – áruház 

 

 

 

Pénz, ár, fizetés, 

 

Tudja megnevezni a 

szaküzleteket. 

Ismerje fel az árut és az árát 

keresse meg. 

Legyen tisztában a vásárlás 

feltételeivel.(pénz kell hozzá!) 
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Évfolyam: 7. 

7. Témakör: Ünnepek 

 

Óraszám: 10 

 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

 

A közösségi együttlét alkalmai: ünnepek. 

Nemzeti – családi ünnepek. 

Ünnepek az évszakhoz kapcsolódóan: téli 

– Mikulás, Karácsony, újév, Farsang 

Tavaszi: Húsvét, Pünkösd, Anyák napja. 

Nemzeti ünnepek: október 23., március 

15., május 1, augusztus 20. 

 

Beszélgetés, képek nézegetése. 

 

Tárgyak, rajzok készítése az ünnepre. 

 

Műsor összeállítása az ünneppel 

kapcsolatban. 

 

Versek, dalok tanulása. 

Ünnep, nemzet, család, ajándék, 

meglepetés, 

Zászlódísz, 

szokások 

Tudja elmondani az ünnepeket, 

ismerje a nemzeti ünnep fogalmát. 

 

Készüljön az ünnepre és külső 

megjelenése is ahhoz igazodjon. 

 

Viselkedjen az ünnephez méltóan. 

Ismerje a hagyományokat, 

népszokásokat. 

 

 
Évfolyam: 7. 

8. Témakör: Előkészület a felnőtt életre 

 

Óraszám: 6 

 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

 

A család – tagjai. 

Munkamegosztás a családban 

Viselkedés egymással. 

A szülők szerepe. 

A nagyszülők, rokonok. 

Beszélgetés, képek válogatása. 

Saját kép nézegetése kis kori, mostani, 

az idő múlása. 

Szerepjáték konfliktushelyzetek a 

családban. 

Szülők, rokonok, szeretet 

Munkamegosztás, 

Családfenntartó, munkahely, fizetés, 

segítség, 

Vita, veszekedés, kibékülés, bocsánat 

 

Ismerje a családi viszonyokat.  
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Évfolyam: 8.  
 

 

 

Cél: Kifejezőkészséget és szókincset fejleszteni. A szociális kapcsolatokat gazdagítani. 

 

 

Feladat: A megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Biztosan tudja legfontosabb személyi adatait. 

Segítséggel ismerje fel a szolgáltató és közintézményeket. Ismerje szerepüket, szolgáltatásaikat, az ott dolgozók munkáját. 

Bővüljenek ismeretei a szárazföldi-, vízi- és légi közlekedésről. Segítséggel tudja a menetjegyváltás helyét és módját. 

Ismerje meg az ünnepeinkhez kapcsolódó szokásokat, és szerezzen tapasztalatokat a vendéglátás terén. 

Szerezzen széleskörű ismereteket a konfliktuskezelési technikák körében, néhányat segítséggel alkalmazzon. 

Váljon egyre biztosabbá énképe. 

A megismert tulajdonságok figyelembe vételével alakuljon saját kapcsolatrendszere. 

Tudja mi a munka. Alakuljon pozitív irányba a munkához való viszonya. 

Legyenek elemi ismeretei Magyarország földrajzáról. 

 

 

Értékelés: Folyamatos megfigyelés élethelyzetekben, tevékenységekben, szóbeli értékeléssel. 

Félévkor szóbeli tájékoztatás, év végén érdemjegy, szöveges értékeléssel. 

Évente P.A.C. felmérés. 
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Évfolyam: 8. 

1. Témakör: Személyi adatok 

 
Óraszám: 4 

 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

A család tagjainak kereszt- és vezetékneve. 

Szülők foglalkozása, munkahelye. 

Az iskola címe, a tanárok neve. 

Születési anyakönyvi kivonat, diák 

igazolvány, személyi igazolvány 

nézegetése. 

Szituációs játékok az adatok 

gyakorlására. 

Születési anyakönyvi kivonat 

Személyi igazolvány, személyes adatok, 

Ismerje a közeli hozzátartozók 

adatait (nevek, címek). 

Tudja az iskola nevét, címét.  

 

 
Évfolyam: 8. 

2. Témakör: Előkészület a felnőtt életre 

 

Óraszám: 12 

 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

A közlekedési szabályok átismétlése. 

Pontos ismerete. 

A kerékpárosokra vonatkozó szabályokat 

ismerje és gyakorolja a közlekedési 

parkban.  

Próbálkozzon az önálló közlekedéssel, 

egyre távolabbi ponttól. 

A tömeg közlekedés feltételei, jegyváltás. 

A főbb közlekedési csomópontok ismeret. 

Tanulmányi séta. 

Szituációs gyakorlatok. 

A szabályok biztos ismerete és 

gyakorlása. 

Térképen a szokásos közlekedési 

útvonalak áttekintése. 

Alternatív közlekedési lehetőségek. 

Mi a teendő, ha leáll a közlekedés 

valamilyen okból. 

Közlekedési szabály. 

Segítség kérése. 

Ismerje a közlekedés legfontosabb 

szabályait. Legyen körültekintő. 

Ismerje a közlekedési csomópontok 

jellemzőit. 

Ismerje az útvonalat és járműveket, 

mellyel az iskolába jár. 
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Évfolyam: 8. 

3. Témakör: Társas kapcsolatok 

 

Óraszám: 8 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Mi jellemző rám? Önismeret, jellemzés, 

jó- és rossz tulajdonságok. 

Családi kapcsolatok. Viták 

Iskolai kapcsolatok, osztálytársak, 

barátok. 

Közlekedés, vásárlás közbeni 

kommunikáció, és viselkedés. 

Beszélgetés, csoportosítás. 

Szituációs játék. 

Képek, könyvek, videó filmek 

megtekintése. Videó felvétel készítése 

helyzetgyakorlatokról, a felvételek 

megtekintése és megbeszélése. 

Jellemzés. 

Tulajdonság, 

Viselkedés, 

Bírálat. Dicséret,  

Ismerjen és soroljon feljellemző 

tulajdonságokat. 

Ismerje fel a jó és rossz 

tulajdonságokat. 

Ismerje a helyes viselkedés 

formáit, fordulatait. 

 

 
Évfolyam: 8. 

4. Témakör: Lakóhelyismeret 

 

Óraszám: 10 

 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Városunk – országunk. Tájékozódás a 

térképen. 

Szomszédos országok. 

Helyünk Európában és a világban. 

Földrajz és gazdaság összefüggése.  

Gazdasági tevékenységek jelzése a 

térképen. 

Térkép használata, terepasztal használata, 

filmek megtekintése és megvitatása. 

Tanulmányi séta. 

Lakóhely, haza, hazaszeretet, gazdaság, 

gazdasági lehetőség, jövedelem, munka. 

Találja meg a térképen lakóhelyét. 

Ismerje a térkép jelzéseit, tudja azt 

alkalmazni. 

Ismerjen budapesti 

nevezetességeket. 

Emlékezzen vissza: hol látta. 

Gondolatait tudja néhány 

mondatban elmondani.  
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Évfolyam: 8. 

5. Témakör: Szociális és társadalmi szituációs gyakorlatok 

 

Óraszám: 10 

 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Szabadidő programok kiválasztása 

tetszés szerint. 

A leggyakoribb helyzetek gyakorlása 

vásárlás-, 

közlekedés-, orvosi vizsgálat közben. 

Veszélyforrások felismerése és 

elkerülése. 

 

Választás programból tetszés szerint. 

Műsorújságból program kikeresése, az 

időpont megjegyzése. 

Tanulmányi séta. 

Szituációs játék. 

Műsor újság.  

Viselkedés. 

Káros anyag, 

Udvariasság, udvariatlanság. 

 

Kívánságát tudja közölni, tudjon 

választani. 

Ismerje az udvarias kommunikáció 

szabályait. 

A segítségkérés formáival 

ismerkedjen meg. 

 

 
Évfolyam: 8. 

6. Témakör: Vásárlási gyakorlatok 

 

Óraszám: 12 

 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Vásárlási helyzetgyakorlatok fokozódó 

önállósággal. 

Vásárlás, megbízatások teljesítése. 

A vásárlás helyének megtervezése. 

Vásárlási lista készítése. Emlékezetből 

néhány árucikk megvásárlása. Pénz 

szükséglet megtervezése. 

Szerepjáték. 

Megfigyelés, képek rendezése, 

csoportosítása. 

Pénz használatának gyakorlása. 

Vásárlás valós helyzetekben. 

Áru, pénz, igény, szükséglet, Egyre önállóbban vegyen részt a 

vásárlásban. 

Tervezze meg vásárlását, egy-két 

cikket tartson meg fejben, és azt 

vásárolja is meg. 
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Évfolyam: 8. 

7. Témakör: Ünnepek 

 

Óraszám: 10 

 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Hazánk jelképei és ünnepei. 

Nemzeti ünnepek. Készülés az ünnepre: 

külsőségek, az ünnep tartalma. 

 

Kulturált viselkedés ünnepélyen. 

 

A Himnusz és Szózat ismerete. 

Családi ünnepek.  

Készülődés, meglepetés, ajándék, 

vendégvárás. 

 

Beszélgetés, képek nézegetése. 

Szituációs játék. 

 

 

Videó filmek megtekintése és 

megbeszélése. 

 

 

Ünnepi műsoron aktív részvétel. 

Vers és ének tanulása. 

Haza, nemzeti jelkép,: zászló, címer,  

 

 

 

 

 

 

 

Himnusz, Szózat 

Vendég, köszöntés,  

Ismerje az ünnepekhez kapcsolódó 

legfontosabb tudnivalókat. 

 

Tudja a helyes viselkedés 

szabályait. 

 

Tartsa számon saját ünnepeit és a 

családtagok jeles napjait. 

 

Készüljön az ünnepekre. Tartsa 

számon az anyák napját, készítsen 

meglepetést. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tanterv/Bárczi     Általános Iskola     Műveltségi terület: Ember és társadalom     Tantárgy: Társadalmi ismeretek és gyakorlatok 

 

216 216 

 

 

 

Évfolyam: 8. 

7. Témakör: Előkészület a felnőtt életre 

 

Óraszám: 8 

 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Az iskoláskor utáni tervek. Munka, 

munkahely. 

Viselkedés, elvárások a munkahelyeken.  

Az önálló közlekedés gyakorlása.  

A balesetek elkerülése. 

Kulturált megjelenés, ápolt külső 

A pénz szükségessége, beosztása. 

 

Beszélgetés, 

szituációs játék, 

képek nézegetése, csoportosítása. 

 

 

Videó film megtekintése, megbeszélése, 

helyes, nem helyes felismerése. 

 

 

A pénz értékének tudatosítása. 

Munkafegyelem, 

baleset, figyelem 

 

 

 

létfeltétel, táplálkozás, lakás, ruházkodás, 

 

 

 

a pénz értéke, 

Értse meg mi a munkafegyelem. 

 

Ismerje az általános balesetvédelmi 

szabályokat. 

 

Tudjon különbséget tenni fontos és 

nem fontos között. 

 

Tudjon fontossági sorrendet 

felállítani. 
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Környezet és egészségvédelem 

Évfolyam: 5-8. 
 

 

Cél: 
Bővíteni a tanuló meglévő ismereteit a környezetünk élő és élettelen jelenségeiről. 

Igényt kialakítani a természetvédelemre. 

Kialakítani olyan alapvető egészségügyi ismereteket, készségeket és szokásokat, amelyek hozzájárulnak teste 

megismeréséhez, ápolásához, az egészség védelméhez. 

Egészségügyi ismereteket bővíteni és olyan szokások, készségeket kialakítani, melyek segítségével az egészséges 

életmód és tiszta környezete iránti igénye kifejlődik. 

 

Feladat: 

Saját testének, érzékszerveinek és azok működésének megismerése. Folyamatos gyakorlási lehetőség testének, 

ruházatának és környezetének tisztán tartásához. 

Az egészséges életmód feltételeinek és annak fontosságának tudatosítása. 

Az élőlények és környezetük kölcsönhatásainak megismerésén keresztül tegye lehetővé a tanuló környezetkímélő és 

természetvédő szemléletének kialakulását. 

 

Elvárt teljesítmény: 

Legyen ismerete a környezetben élő élőlényekről, élőhelyeikről, testfelépítésük legjellemzőbb vonatkozásairól. 

Legyen elemi ismerete a környezet hatásai és az élőlények életmódja közötti összefüggésekről. 

Tudja mi a környezetszennyezés. Legyen ismerete a környezetet károsító anyagok hatásairól. Utasítsa el a természetet 

romboló, szennyező magatartását. 

Tudjon egyszerű környezetmegóvó tevékenységet végezni. Ismerje fel, mutassa meg testrészeit, érzékszerveit, azok 

elemi funkcióit. Tudja testét ápolni, tisztán tartani, ruházatát gondozni. 

Legyen képes a tanult egészségvédő-óvó szokások alkalmazására. 

Ismerjen életkorának és értelmi fejlettségének megfelelően néhány elsősegély-nyújtási szabályt. 

Igényelje a mozgást, a szabad levegőn tartózkodást. 

Legyen elemi ismerete teste biológiai működéséről, hatásairól. 

 

Értékelés: 

Folyamatos megfigyelés élethelyzetekben, tanulásban. Szóbeli értékeléssel a pozitívumok folyamatos megerősítése. 

Egyszerű feladatlapok megoldása a szükséges segítségnyújtás mellett. 

Félévkor szóbeli tájékoztatás, év végén osztályzat, szöveges értékeléssel kiegészítve. 

Évente P.A.C. felmérés. 
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A tanterv teljesítéséhez javasolt órakeret 

 

Évfolyamok 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám 2 2 2 2 

Éves óraszám 74 74 74 74 

 

 

 

 
 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör Évfolyamok 

 5. 6. 7. 8. 

1. Az emberi test 10 10 14 14 

2. Egészséges életmód és veszélyek 10 12 12 14 

3. Öltözködés 10 8 6 4 

4. Balesetek, elsősegélynyújtás 6 8 8 10 

5. Egészségügyi intézmények 8 10 8 6 

6. Az élőlények 18 10 8 8 

7. A környezet főbb összetevői, ártalmai 6 8 8 8 

8. Földrajzi ismeretek 6 8 10 10 
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Évfolyam: 5. 

 
 

Cél: A környezet igényessé, széppé, tisztábbá formálni, gondozni. Az egészséges életmódra nevelést megalapozni. 

 

 

Feladat: Tájékozódás a természeti környezetben. 

A közvetlen környezetében megtalálható élőlények és tulajdonságaik megismerése. 

Az időjárás környezetre gyakorolt hatásai, azok megfigyelése. Az emberi testtel és érzékszervekkel kapcsolatos ismeretek szerzése. A baleset megelőzéssel, és az orvosi 

ellátással kapcsolatos ismeretek bővítése. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Ismerje fel, mutassa meg testrészeit, érzékszerveit, segítséggel tudja testét ápolni. 

Öltözködésénél irányítással vegye észre az adott évszakra jellemző ruhadarabokat. 

Szerezzen ismereteket a közvetlen környezetéből eredő veszélyforrásokról. 

Segítséggel végezzen főfogalmi csoportosításokat az állat és növényvilág körében. 

Segítséggel tartson rendet közvetlen környezetében. 

Szívesen tartózkodjon, mozogjon a szabadban. 

 

 

Értékelés: Folyamatos megfigyelés élethelyzetekben, tanulásban. Szóbeli értékeléssel, a pozitívumok folyamatos megerősítése. 

Egyszerű feladatlapok megoldása s szükséges segítségnyújtás mellett. 

Félévkor szóbeli tájékoztatás, év végén osztályzat, szöveges értékeléssel kiegészítve. 

Évente P.A.C. felmérés. 
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Évfolyam: 5. 

1. Témakör: Az emberi test 

 

Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Testrészek, érzékszervek megmutatása, 

megnevezése, funkciójuk. 

Az egészség fogalma, a betegségek 

tünetei. 

Betegségek: megfázás. 

 

 

Fájdalom jelzése, a fájdalom helye. 

Gyógyszer elfogadása. 

Tükörképen ismerkedés saját testünkkel  

Egymás testrészeinek megmutatása, 

megnevezése. 

Az érzékszervek funkcióinak tapasztalat 

közbeni megismerése (szembekötősdi: 

hallás, szaglás, ízlelés, tapintás) 

Szerepjáték: doktoros. 

A köhögés mérséklése, zsebkendő 

használata. Öltözködés jelentősége. 

Szerepjáték. Az orvosi rendelőben. 

A gyógyszertárban. 

A birtokos ragok használata. 

Fő testrészek és szervek megnevezése. 

 

Fáj, hányinger, gyógyszer, diéta. 

 

 

 

 

Köptető, gyógyszer, borogatás, láz, 

Ismerje a testrészek nevét, funkcióját. 

 
Tudja megfogalmazni röviden panaszait, 

tartsa be az utasításokat. 

 

 

Csak felnőttől fogadjon el gyógyszert! 

 

 
Évfolyam: 5. 

2. Témakör: Egészséges életmód és veszélyek 

 

Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Az alapvető tisztálkodási eszközök, 

anyagok használatának megismerése. 

Az egészség fogalma, a betegségek 

tünetei. A mozgásszegény életmód 

veszélyeinek megismerése. 

A környezeti ártalom fogalmának 

bevezetése, megfigyelése (kipufogógáz, 

szemét, füst) 

A vitaminforrások megismerése. 

Eszközök, anyagok megnevezése, 

használatuk. 

Szerepjáték: doktoros 

Rövid frissítő és pihentető 

tornagyakorlatok végzése. 

Tanulmányi séta, megfigyelési 

szempontok szerint. 

A vitamint tartalmazó élelmiszerek 

megismerése. 

Tiszta – piszkos (és használt tisztálkodási 

eszközök és anyagok neve, funkciója) 

Fáj, hányinger, gyógyszer, diéta 

Testmozgás, testedzés, sportolás 

 

Levegőszennyezés, káros, ártalmas, füst, 

bűz, szemét, kipufogógáz, 

Vitamin, egészség 

Legyen önálló kézmosás és arcmosás 

alkalmával. 

Tudjon fogat mosni. Fogalmazza meg 

panaszát röviden. Végezzen 

rendszeresen önállóan mozgásos 

gyakorlatokat. 

Ismerje fel a légszennyezés jellegzetes 

szagát. 
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Évfolyam: 5. 

3. Témakör: Öltözködés 

 

Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Ruhadarabok válogatása, csoportosítása. 

Fiú és lány ruhák megkülönböztetése. 

 

Önálló öltözködés gyakorlása. 

Ismerd fel saját ruhádat. 

Gomb, gomblyuk, tépőzár, húzózár, 

kapocs, patent 

Öltözködjön önállóan az utasításnak 

megfelelően. 

 

 
Évfolyam: 5. 

4. Témakör: Balesetek, elsősegélynyújtás 

 

Óraszám: 6 

Tananyag Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Az iskolában, az utcán és játék közben 

előforduló balesetek. 

 

Diafilmen, videón, képeken történtek, 

események megtekintése, megbeszélése. 

Óvatosság, figyelmesség, nézz körül Legyen figyelmes a játékban és a 

közlekedésben. 

 

 
Évfolyam: 5. 

5. Témakör: Egészségügyi intézmények 

 

Óraszám: 8 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Az iskolások orvosi vizsgálata. 

 

Az orvosi vizsgálatok helye az 

iskolában, funkciójuk. 

Aktív együttműködés a vizsgálatokon. 

Önálló közlekedés az iskolán belül az 

orvosi rendelőbe. 

Lázmérő, sóhajtás, száj kitátása (miért?) 

hallgató, gyógyszer, 

védőoltás 

Kövesse az orvos utasításait. 
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Évfolyam: 5. 

6. Témakör: Élőlények 

 

Óraszám: 18 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Az élő természet nagy csoportjai: 

növény, állat, 

ember. 

Az élőlények fejlődésének megfigyelése 

a környezetben. 

Tanulmányi séta (állatkert, falusi udvar, 

piac, városi utca). 

 

Képek összerakása, válogatása, 

csoportosítása. 

 

Élőlény, élettelen 

 

 

Születés, növekedés, elmúlás 

Legyenek biztos ismeretei a téma 

körében. 

 

Tudjon eseményeket időrendbe 

rendezni. 

 

 
Évfolyam: 5. 

7. Témakör: A környezet főbb összetevői, ártalmak 

 

Óraszám: 6 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Ismerkedés az élet alapvető feltételeivel. 

Levegő, víz 

napfény összetevői, ártalmai. 

Fény, talaj. 

 

Lehetőség szerint sokoldalú 

tapasztalatszerzés. 

Levegő, láthatatlan 

Gőz, pára 

Jég, olvadás 

Ismerje fel és nevezze meg a 

halmazállapotokat. 

 

 
Évfolyam: 5. 

8. Témakör: Földrajzi ismeretek 

 

Óraszám: 6 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

A víz halmazállapot változásainak 

megfigyelése. 

(víz, jég, hó, pára) 

Kísérletek a víz halmazállapot változására. 

Jég olvasztása, víz fagyasztása, víz 

párologtatása forralással, gőz 

megfigyelése, felfogása üveglapon. 

Megfagy 

Elolvad 

Párolog 

Gőzölög 

Legyen aktív az órákon. 
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Évfolyam: 6. 
 

 

 

Cél: A helyes egészségügyi szokásokat elsajátíttatni. Az egészséges és kulturált életmódra nevelés, a tiszta, rendezett környezet, a személyi higiénia igényét kialakítani. 

 

 

Feladat: Ismeretek saját teste és annak működésének megismeréséhez. A leggyakrabban előforduló betegségek tüneteinek és 

a gyógyulást elősegítő terápiák megismerése, az orvos és a gyógyszerek szerepének tudatosítása. 

Összefüggés keresése a természeti környezet és az élőlények életmódja között. 

Az élő és élettelen környezet megfigyelése alapján vonjon le következtetéseket, tapasztalatait a későbbiekben a természet megóvása érdekében hasznosítsa. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Önállóan ismerje fel és mutassa meg testének részeit, legyen ismerete azok működéséről. 

Legyen ismerete az egészséges életmódról, ismerje fel a környezetét károsító hatásokat. (szemét, füst) 

Ismerje fel segítséggel, és jelezze, ha beteg. Igyekezzen betartani az orvos utasításait. 

Ismerjen néhány balesetvédelmi szabályt. 

Tudjon tájékozódni környezete élővilágában, segítséggel ismerje fel a lehetőségeihez mérten, óvja azokat. 

 

 

Értékelés: Folyamatos megfigyelés élethelyzetekben, tanulásban. Szóbeli értékeléssel a pozitívumok folyamatos megerősítése. 

Egyszerű feladatlapok megoldása, a szükséges segítségnyújtás mellett. 

Félévkor szóbeli tájékoztatás, év végén osztályzat, szöveges értékeléssel kiegészítve. 

Évente P.A.C. felmérés. 
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Évfolyam: 6. 

1. Témakör: Az emberi test 

 

Óraszám: 10 

Tananyag 

 
Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Meglévő ismeretek rendszerezése. 

Az érzékszervek funkciója, védelmük. 

 

Ismerkedés a segédeszközökkel. 

 

Betegségek körének bővítése. 

 

A gyomorrontás, influenza és a fertőző 

betegségek. 

Képösszerakás, csoportosítás. 

 

Szem: Ne hajolj közel a könyvhöz! 

Fül: Zajártalom kerülése. 

A szemüveg használata, kezelése, tisztán 

tartása. 

A hallókészülék használata. 

 

 

Látás romlása 

Hallás romlása 

 

 

 

Diéta, gyomorrontás, hányinger, fertőző, 

fertőzés. 

Ismerje a testrészeket. 

 

Kímélje és óvja érzékszerveit. 

 

 

Vigyázzon saját és társai szemüvegére, 

hallókészülékére! 

 

Jelezze rossz közérzetét. 

Tartsa be az orvosi utasításokat.  

 

 

 
Évfolyam: 6. 

2. Témakör: Egészséges életmód és veszélyek 

 
Óraszám: 12 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

A test tisztán tartása. 

Hajápolás, hajvágás, a haj ellenőrzése. (a 

tetűirtás) 

Körömápolás. 

Rendszeres körömvágás, tisztítás, a 

körömrágás. 

A test edzése. 

Veszélyforrások (a Nap káros hatása). 

A megfelelő tisztálkodási szerek 

megnevezése, kiválasztása. 

Önálló mosdás, fogmosás, hajmosás. 

A testedzés elemeinek gyakorlása, 

rendszerességének bevezetése. 

A tavaszi és nyári napozás szabályai, 

rendszeresség, fokozatosság, időtartam, 

napozószerek. 

A használt szerek megnevezése. 

A különböző haj típusok mosószerei 

(száraz, zsíros) 

Sampon, balzsam, körömolló, reszelő, 

Vitamindús, tápláló, 

Zsírszegény, rendszeres, 

Diéta, 

Naptej, 

Napolaj, balzsam, 

 

Emelje az önállóság fokát. 

Használja a kondicionáló gépeket 

szakszerűen és rendszeresen. 

Használja a napozószereket és 

bőrápoló szereket önállóan szükség 

szerint. 
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Évfolyam: 6. 

3. Témakör: Öltözködés 

 

Óraszám: 8 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Az évszaknak, időjárásnak megfelelő 

esztétikus öltözködés gyakorlása. 

A megfelelő ruhadarab önálló 

kiválasztása. 

A választás indoklása. 

Az önálló öltözködés gyakorlása. 

Divatos 

megfelelő 

Emelje önállósági szintjét az 

öltözködésében. 

 

 
 

Évfolyam: 6. 

4. Témakör: Balesetek, elsősegélynyújtás 

 

Óraszám: 8 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Sportolás, fürdőzés közben és a 

háztartásban történő balesetek 

megelőzése. 

Ismerkedés a mentőláda tartalmával. 

A felnőttek értesítésének módja baleset 

esetén. 

 

Képek, filmek, könyvek nézegetése. 

A mentőláda tartalmának megismerése. 

A benne lévő eszközök és szerek 

használatának megismerése. 

Telefon használata. 

 

Óvatos, figyelmes 

Segítőkész, 

Veszélyes, 

Steril, géz, kötszer, 

Sebhintőpor, ragtapasz, 

Fertőtlenítés 

Legyen óvatos, figyeljen társaira. 

 

Használja a megfelelő módon a 

megismert eszközöket és szereket 

egyszerűbb esetekben. 
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Évfolyam: 6. 

5. Témakör: Egészségügyi intézmények 

 

Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Orvosi rendelő funkciója. Tanulmányi séta. 

Iskolaorvosi rendelő. 

Családi orvosi rendelő. 

Szakorvosi rendelő. 

Fogorvosi rendelő. 

 

Vizsgálat, lázmérés, 

Vérvétel, vizeletvizsgálat, 

Lelet, beutaló, 

Fúró, fogtömés, fogkő, röntgen, foghúzás 

Tartsa be az udvariassági 

szabályokat, viselkedjen helyesen. 

Alakuljon ki önfegyelme. 

 

 
Évfolyam: 6. 

6. Témakör: Élőlények 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

A növények, az állatok, az emberek 

témakörének bővítése. 

Megfigyelések végzése séta során. 

A környezet hatása az élőlényekre. 

A tűz és víz, 

mint éltető elem. 

 

(öntözés, főzés, fűtés) 

 

A tanult élőlények tulajdonságainak 

kiegészítése. 

Csoportosítások újabb szempontok 

szerint. 

Megfigyelések. 

A különböző időjárási (pl. fénytelenség) 

hatása a különböző élőlényekre. 

Képek, filmek nézegetése, a helyzet 

megértése (tűzvész, árvíz stb.). 

Hasznos 

Káros 

Életfeltétel 

Pusztulás, 

Szaporítás 

Áradás 

Árvíz 

Gát, menekülés, 

életveszély 

 

Alkalmazza önállóan a megszerzett 

ismereteket. 

Legyen óvatos a tűz használata 

közben (gyufa, öngyújtó, gyertya, 

gáz). 

 

Győződjön meg kísérletek során, 

hogy a víz nélkülözhetetlen a 

növények életéhez is. 
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Évfolyam: 6. 

7. Témakör: A környezet főbb összetevői, ártalmak 

 
Óraszám: 8 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Tiszta víz. 

Levegő. 

Napfény. 

A meglévő ismeretek alapján tudatos 

törekvés az értékek óvására. 

Tanulmányi séta, kísérletek. 

Egészségre ártalmas anyag Ismerjen fel és fogalmazzon meg 

egyszerű összefüggéseket. 

 
 

Évfolyam: 6. 

8. Témakör: Földrajzi ismeretek 

 

Óraszám: 8 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Az élő és élettelen természet 

megfigyelése. 

Csapadékfajták megfigyelése (pára, köd, 

dér, zúzmara, harmat). 

Bővebben a víz, a harmat, a pára 

jellemzői, megfigyelése. 

A felszíni vízfolyások (forrás, patak, 

folyó, tó). 

 

Élő és élettelen differenciálása. 

Az élet feltételei. 

Felismerés képekről. 

Megfigyelés, emlékek felidézése. 

 

Élmények, képek a magas Dunáról 

Térkép, földgömb nézegetése, a víz jelzése 

(kék szín keresése). 

Csapadék, pára, 

Köd, dér 

Zúzmara, harmat 

Térkép, földgömb, atlasz, 

Híd, 

Mentés, menekülés 

Legyenek biztos ismeretei. 

 

 

Tudja a víz értékét, ismerje 

változatos megjelenését. 

 

  



 

Tanterv/Bárczi     Általános Iskola     Műveltségi terület: Ember a természetben Földünk - környezetünk     Tantárgy: Környezet és egészségvédelem 

 

229 229 

 
 

Évfolyam: 7. 
 

 

Cél: A betegségeket megelőzni. A baleset-megelőzés egyszerűbb szabályait ismerni. 

Szocializációs szintet fejleszteni. 

 

 

Feladat: Az egészség megőrzése, és megtartásának fontossága. 

A helyes táplálkozás és az egészséges életmód megismerése. 

Személyi higiéniájában és öltözködésében az igényesség megjelenése. 

A balesetvédelmi szabályok betartása és a tennivalók váratlan események alkalmával. Önálló telefonhasználat adott helyzetekben. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Legyen elemi ismerete teste biológiai működéséről. 

Tudja ruházatát ízlésesen kiválogatni, gondozni, tisztán tartani. 

Fejlődjön a testi higiénia iránti igénye, igényelje a mozgást és a szabad levegőn való tartózkodást. 

Legyen ismerete a helyes és helytelen táplálkozásról. 

Ismerje fel és kerülje a balesetveszélyt, tudja azt elkerülni, életkorának és értelmi szintjének megfelelően tudjon segítséget kérni és nyújtani. 

Legyen elemi ismerete a környezeti hatásokról és azok következményeiről, ismerje fel az élőlények és a környezetük kölcsönhatását. 

 

 

Értékelés: Folyamatos megfigyelés élethelyzetekben, tanulásban, szóbeli értékeléssel. A pozitívumok folyamatos megerősítése. 

Egyszerű feladatlapok megoldása a szükséges segítségnyújtás mellett. 

Félévkor szóbeli tájékoztatás, év végén osztályzat, szöveges értékeléssel kiegészítve. 

Évente P.A.C. felmérés. 
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Évfolyam: 7. 

1. Témakör: Az emberi test 

 
Óraszám: 14 

Tananyag 

 
Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Testrészek, 

érzékszervek, 

érzékelés, funkciójuk, védelmük. 

Segédeszközök védelme és fontossága. 

Betegség témakör bővítése: 

torokgyulladás 

középfülgyulladás 

bárányhimlő 

herpesz, 

bőrbetegségek. 

 

Testrészek megnevezése, megmutatása.  

Könyvben és maketten a csontváz és 

belső szervek nézegetése, felismerése. 

Szemüveg használata, 

tisztítása, tárolása. 

 

 

Saját tapasztalat alapján az említett 

betegségek tünetei és az alkalmazott 

terápia.  

Csontváz 

Izomzat, hasüreg, mellkas, bélrendszer 

Éles a látásom, homályosan látok. 

 

 

Fekvő beteg, láz, 

Kórházi kezelés, fertőzés, megelőzés 

kiütés, 

Ismerje biztosan saját testrészeit. 

 

Fogalmazza meg érzéseit, 

tapasztalatait. 

 

Legyen együtt érző a betegekkel. 

 

Tudja, hogy a kapcsolattartás és 

látogatás fontos a hosszú betegség 

alatt. 

 

 
Évfolyam: 7. 

2. Témakör: Egészséges életmód és veszélyek 

 

Óraszám: 12 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

A test tisztán tartása. 

A test edzése, a mozgáshiány ártalmai. 

Elhízás elkerülése. 

Fogyás. Ideális súly. 

Helyes, helytelen táplálkozás. 

Kerülendő élelmiszerek és üdítők. 

Veszélyforrások (dohányzás, szeszes 

italok, a napozás káros hatásai). 

 

Önálló mosdás, fürdés, hajmosás, 

hajszárítás. 

 

Rendszeres mozgás, testedzés. 

A súlyfelesleg káros hatásai. 

 

 

Egészségtelen, veszélyes. (válogatás, 

csoportosítás) 

 

Súlyfelesleg, önfegyelem 

 

Magasság és súly 

közötti helyes arány. 

 

Legyen önálló. 

Ismerje az egészséges életmód 

fontosságát. 
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Évfolyam: 7. 

3. Témakör: Öltözködés 

 

Óraszám: 6 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Az évszaknak, időjárásnak, alkalomnak 

megfelelő esztétikus  

öltözködés gyakorlása. 

Az ízlés fogalmának bevezetése. 

A megfelelő ruhadarab  

önálló kiválasztása. 

A választás indoklása. 

Az önálló öltözködés gyakorlása 

Esztétikus,  

Jól áll, 

Előnyös, hátrányos 

Ízléses, ízléstelen 

Szép, csúnya 

 

Legyen biztos és gyors az 

öltözködésben. 

Válasszon önállóan ruhát és cipőt 

adott helyzetekben.(más-más 

alkalomra) 

 

 
Évfolyam: 7. 

4. Témakör: Balesetek, elsősegélynyújtás 

 
Óraszám: 8 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Iskola, háztartási balesetek. 

Utcai balesetek. 

Balesetek játék, fürdőzés, sportolás 

közben. 

Balesetek megelőzésének lehetőségei 

Baleset estén felnőtt értesítése, mentő 

hívása. 

A mentőláda szerepe. 

A gyógyszerek beszedése. 

 

Eseményképek, filmek elemzése. 

Mi történt, miért történt, hogyan történt? 

Megelőzhetted volna, ha… 

Az értesítés módja, szerepjáték, 

telefonálás gyakorlása. 

Gyakorlás, kisebb sebek ellátása. 

Körültekintő, nyugodt, figyelmes 

 

Tárcsázás, foglalt, kicseng, 

Ismerje és tartsa be a szabályokat. 

 

Használja a telefont. 

 

 

Tanuljon meg néhány fontos 

telefonszámot. 
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Évfolyam: 7. 

5. Témakör: Egészségügyi intézmények 

 

Óraszám: 8 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Szakorvosi rendelő szerepe az 

egészségünk megóvásában. 

 

Az orvosi vizsgálathoz szükséges 

dokumentáció. 

 

Mentők munkájának megismerése. 

 

 

Tanulmányi séta 

rendelőkben. 

 

 

Telefon használatának gyakorlása. 

Vizsgálat, lázmérés 

 

Vérvétel, vizeletvizsgálat, 

Lelet, beutaló, 

 

Fúró, fogtömés, fogkő, röntgen, foghúzás, 

 

Személyes adat, igazolvány, 

TB kártya, Telefonszám 

 

Tájékozódjon az adott 

intézményben. 

 

Legyen udvarias. (kérdezzen, 

válaszoljon kérdésekre) 

 

Fogalmazza meg panaszát. 

 

Működjön együtt a vizsgálatnál. 
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Évfolyam: 7. 

6. Témakör: Élőlények 

 
Óraszám: 8 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

A növények, az állatok, az emberek 

témakörének fokozatos bővítése. 

Ismerkedés a gyógynövényekkel. 

Megfigyelés: a környezet hatása az 

élőlényekre. 

Tájvédelmi terület megtekintése. A 

védett növények és állatok fogalmának 

megismerése. 

A tűz és víz, mint éltető elem. (halászat, 

tűzrakás a szabadban) 

A védett növények és állatok kímélése,  

Ne tépd le a vadvirágot! 

 

Csoportosítás, válogatás. 

 

Gyógytea készítése. 

 

Borogatás készítése és alkalmazása. 

 

Tanulmányi kirándulás. 

 

 

 

Védett növények felismerése. 

 

Földrészek 

Világrészek  

Térkép 

 

 

 

 

 

 

Gyógytea 

 

Védett, kipusztul 

 

 

Alkalmazza önállóan a tanult 

ismereteket. 

 

 

 

 

 

Ismerje a baleset-megelőzés módját, 

legyen óvatos a vízparton, tűz 

mellett. 

 

 
Évfolyam: 7. 

7. Témakör: A környezet főbb összetevői, ártalmak 

 

Óraszám: 8 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Tiszta víz, levegő, napfény. 

Egészséges talaj, 

ismerkedés a talajfajtákkal. 

 

Tudatos törekvés az értékek óvására. 

Tanulmányi séta, kísérletek. 

 

Talajművelés, növény ültetése, 

virágládába, cserépbe. 

 

Egészségre ártalmas anyag 

 

 

 

Talaj, termőtalaj, táptalaj 

Törekedjen a tiszta környezet 

megtartására. 
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Évfolyam: 7. 

8. Témakör: Földrajzi ismeretek 

 
Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Az élő és élettelen természet 

megfigyelése. 

 

Csapadékfajták megfigyelése. 

 

A víz körforgása. 

 

A felszíni vízfolyások (forrás, patak, 

folyó, tó) 

A felszíni formák. (hegy, síkság) 

 

Csoportosítás, 

 

Térkép nézegetése. 

 

 

 

 

Térképjelek megismerése. 

Térkép színezése. 

Térkép, földgömb, atlasz 

 

 

Híd 

 

 

 

 

Jelzés, síkság, hegy, folyó, tenger, óceán 

 

 

 

Alkalmazza a tanult ismereteket. 
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Évfolyam: 8. 
 

 

Cél: A szocializációs szintet emelni. Az egészséges életmódot veszélyeztető anyagokat, azok káros hatásait és a megelőzés módját ismerni. 

 

 

Feladat: A jelenségek közötti összefüggések megfigyelése. Következtetések levonása. Saját vélemény megfogalmazása a felmerülő témákban. 

A nemek közötti különbségek ismerete, a nemi szerepek megismerése. 

A higiénia fontosságának ismerete, és szokásait e szerint alakítsa. 

Az egészséges környezet legfontosabb tényezőinek megismerése. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Legyen elemi ismerete teste biológiai működéséről. 

Tudja ruházatát kiválogatni, gondozni, tisztán tartani. 

Fejlődjön a testi higiénia iránti igénye, igényelje a mozgást és a szabad levegőn való tartózkodást. 

Legyen ismerete a helyes és a helytelen táplálkozásról. 

Tudja, hogy betegség esetén hova kell fordulni, ismerje az egészségügyi intézmények funkcióját. 

Ismerje fel a balesetveszélyt, tudja azt elkerülni, életkorának és értelmi szintjének megfelelően tudjon segítséget kérni és nyújtani. 

Legyen elemi ismerete a növény- és állatvilágról, azok élőhelyeiről, hasznukról, kárukról. 

Legyen elemi ismerete a környezeti hatásokról és azok következményeiről, ismerje fel az élőlények és a környezetük kölcsönhatásait. 

Ismerkedjen meg a környezetszennyezés fogalmával, a környezetet károsító anyagokkal. 

Ismerkedjen a természetvédelem fogalmával, ismerjen néhány védett növényt, állatot. 

Fejlettségi szintjének megfelelően alakuljon ki környezetvédő szemlélete. 

 

 

Értékelés: Folyamatos megfigyelés élethelyzetekben, tanulásban, szóbeli értékeléssel. A pozitívumok folyamatos megerősítése. 

Egyszerű feladatlapok megoldása a szükséges segítségnyújtás mellett. 

Félévkor szóbeli tájékoztatás, év végén osztályzat, szöveges értékeléssel kiegészítve. 

Évente P.A.C. felmérés. 
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Évfolyam: 8. 

1. Témakör: Az emberi test 

 

Óraszám: 14 

Tananyag 

 
Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Testrészek, 

 

érzékszervek, 

 

érzékelés, funkciójuk, védelmük, az 

önállóság fokozása. 

 

Segédeszközök védelme és fontossága. 

 

Betegség témakör bővítése: 

 

Tüdőgyulladás, mumpsz, vese 

betegségek májgyulladás stb. 

 

A betegségek megelőzéséhez szükséges 

védőoltások szükségessége. 

 

Tájékozódás saját és társai testén. 

 

Könyvben és maketten a csontváz és belső 

szervek nézegetése, felismerése, 

magyarázata. 

 

 

 

Szemüveg használata, tisztítása, tárolása. 

 

 

 

Saját tapasztalat alapján az említett 

betegségek tünetei.  

Csontváz,  

 

Izomzat, hasüreg, mellkas, 

 

bélrendszer 

 

 

 

Éles a látásom, homályosan látok. 

Fekvő beteg, láz,  

 

 

Kórházi kezelés, fertőzés, megelőzés 

kiütés 

Legyenek biztos ismeretei saját 

testrészeiről, érzékszerveiről. 

 

 

Fogalmazza meg érzéseit, tapasztalatait. 

 

 

Legyen együtt érző a betegekkel. 

 

 

 

Tudja a látogatás és kapcsolattartás 

fontosságát hosszú betegség alatt. 
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Évfolyam: 8. 

2. Témakör: Egészséges életmód és veszélyek 

 

Óraszám: 14 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

A test tisztán tartása. 

 

A serdülőkor jellemzői. 

 

A test edzése, a mozgáshiány ártalmai. 

Elhízás elkerülése. 

Fogyás. Ideális súly. 

Helyes, helytelen táplálkozás. 

Kerülendő élelmiszerek és üdítők. 

 

Veszélyforrások (dohányzás, szeszes 

italok, AIDS, a napozás káros hatásai). 

 

Önálló mosdás, fürdés, hajmosás, 

hajszárítás. 

 

 

Rendszeres mozgás, testedzés. 

A súlyfelesleg káros hatásai. 

 

 

 

 

Egészségtelen, veszélyes (válogatás, 

csoportosítás). 

 

Serdülés, nemi jellemzők, súlyfelesleg, 

önfegyelem, 

 

 

Magasság és súly közötti helyes arány. 

 

 

 

Legyen önállósága magas szintű. 

 

 
Évfolyam: 8. 

3. Témakör: Öltözködés 

 

Óraszám: 4 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Az évszaknak, időjárásnak, alkalomnak 

megfelelő esztétikus öltözködés 

gyakorlása. 

 

Az ízlés formálása. 

A megfelelő ruhadarab 

önálló kiválasztása. 

A választás indoklása. 

 

Az önálló öltözködés gyakorlása 

Esztétikus, 

 

Jól áll, 

Előnyös, hátrányos 

Ízléses, ízléstelen 

Szép, csúnya 

 

 

 

Alakuljon ki önállósága. 
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Évfolyam: 8. 

4. Témakör: Balesetek, elsősegélynyújtás 

 

Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Az elsősegélynyújtás elemeinek 

gyakorlása szituációs 

helyzetgyakorlatokban. 

 

Az orvos vagy felnőtt értesítésének 

módja. Telefonálás gyakorlása. 

 

Szerepjáték. 

 

 

 

Telefonszám kikeresése. 

Telefonálás önállóan. 

 

 

 

Tárcsázás, foglalt, kicseng, segítségkérés, 

segítségadás 

Ijedtség, kapkodás, félelem 

 

Alakuljon ki  

a helyzet-felismerési képessége. 

 

Törekedjen a kapkodás, pánik 

elkerülésére. 

 
 

Évfolyam: 8. 

5. Témakör: Egészségügyi intézmények 

 

Óraszám: 6 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Az ügyeleti rendszer bemutatása, 

szükségessége 

Tanulmányi séta. 

 

Helyzetgyakorlatok, szerepjáték, 

Telefon használatának gyakorlása. 

Ügyelet, 

 

Orvosi ügyelet 

 

Ügyeletes gyógyszertár 

 

Alakuljon ki a jó helyzet-felismerési 

képessége 

Tudja kívánságait megfogalmazni. 
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Évfolyam: 8. 

6. Témakör: Élőlények 

 

Óraszám: 8 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Növények, állatok, emberek. Ismerkedés 

a gyógynövényekkel.(kamilla, 

hársvirág) 

 

 

Megfigyelés: a környezet hatása az 

élőlényekre, összefüggések felfedezése. 

 

Tájvédelmi terület megtekintése. A 

védett növények és állatok fogalmának 

megismerése. 

 

A tűz és víz, mint éltető elem 

Csatornázás 

 

A fűszernövények megismerése, 

használatuk.(köménymag, babér, 

majoránna, fokhagyma stb.) 

 

Tápláléklánc összeállítása. 

Csoportosítás, válogatás. 

Gyógytea készítése,  

borogatás. 

 

Tájak és jellegzetes élőlények. 

(összefüggés az éghajlat és növény- 

állatvilág között) 

Tanulmányi kirándulás. 

Védett növényfelismerése. 

Vigyázz környezeted élővilágára! 

 

 

Óvatosság a tűzzel, és a tűzzel 

kapcsolatban. 

 

 

 

A fűszernövények megismerése és 

kipróbálása az ételek készítésénél. 

 

Tápláléklánc, kamilla, hársfa, bodza, stb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táj védelem 

 

 

 

Tűzoltóság értesítése veszély esetén. 

Teendők csőrepedés, ill. dugulás esetén. 

 

 

Bors, fahéj, szegfűszeg, vanília, kakaó, 

csokoládé 

Tájékozódjon a tanult ismeretek alapján 

kis segítséggel a térképen, ill. 

könyvekben. 

Tudjon gyógyteát készíteni szükség 

esetén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a tűzoltók telefonszámát, 

tudjon telefonálni. 

 

 

 

 

Ismerje fel a fűszereket illatukról. 
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Évfolyam: 8. 

7. Témakör: A környezet főbb összetevői, ártalmak 

 

Óraszám: 8 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Víz. 

Levegő. 

Talaj védelme. 

Tanulmányi séta, kísérletek. 

Könyv és videó megtekintése. 

Környezeti ártalom, környezetvédelem Legyen elemi tájékozottsága saját 

területen. 

Alakuljon ki a rend és tisztaság iránti 

igénye. 

 
 

Évfolyam: 8. 

8. Témakör: Földrajzi ismeretek 

 

Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

A víz körforgása. 

A felszíni vízfolyások (forrás, patak, 

folyó, tó). 

A felszíni formák. (hegy, tűzhányó, 

síkság). 

Tájékozódás a térképen. 

Ismerkedés Magyarország domborzati 

térképével. 

 

Csoportosítás, 

térkép nézegetése. 

Térképjelek megismerése. 

Térkép színezése. 

Térkép, földgömb, atlasz, 

Tűzhányó, vulkán, 

Földrengés. 

Tudjon beszámolni saját 

megfigyeléseiről. 

 

Legyen aktív kísérletek végzésekor. 
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ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI 

ISMERETEK 
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Önkiszolgálás 

Évfolyam: 1 – 3. 
 

 

Cél:  
Tevékenységeken keresztül elérni a teljes vagy részbeni önállóságot önkiszolgálásában. 

Az egészséges életmód szokásait kialakítani. 

A rendszeretetet megalapozni. 

 

 

Feladat:  

Célirányos tevékenységek gyakorlásával elemi önellátási szokások (testápolás, étkezés, öltözködés, stb.) kialakítása, 

begyakorlása, alkalmazása. 

A tevékenységek rutinszerű elvégzése. 

 

 

Követelmény:  

Tudjon minimális segítséggel levetkőzni, felöltözni, ruhazárakat kezelni. 

Tudja cipőjét irányítással befűzni. 

A WC és mosdó használatával kapcsolatos teendőket tudja önállóan elvégezni.(személyi higiénia) 

Tudja az evőeszközöket (kanalat, villát) helyesen használni, kancsóból tölteni, szalvétát rendeltetésszerűen használni. 

Étkezése legyen kulturált, tiszta. 

Ismerje a foglalkozások eszközeit, tárgyait, azok használatát, helyét, és rendjét. Használat után tudja azokat önállóan 

helyükre tenni. 

 

 

Értékelés: 

A tevékenységek végzése közben folyamatos szóbeli értékelés. 

Félévkor szóbeli tájékoztatás, év végén részletes írásbeli értékelés minősítéssel. 

(Fejlődése egyenletes: önkiszolgálás irányítottan önálló. 

Fejlődése kielégítő: önkiszolgálása kevés segítséget igényel. 

Fejlődése egyenetlen: önkiszolgálása változó segítségnyújtással valósul meg. 

Fejlődése lassú: önkiszolgálása sok segítséget igényel). 

Évente P.A.C. felmérés. 
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A tanterv teljesítéséhez javasolt órakeret 

 

Évfolyamok 1. 2. 3. 

Heti óraszám 2 2 2 

Éves óraszám 74 74 74 

 
 

 

 

 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakörök Évfolyamok 

 1. 2. 3. 

1. Öltözködés 20 20 20 

2. Személyi higiénia /testápolás/ 20 15 15 

3. Étkezés 20 15 15 

4. Környezetrendezés, környezetmegóvás 14 14 14 

5. Gondozási tevékenység - 10 10 
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Évfolyam: 1. 
 

 

 

 

Cél: Az iskoláskor előtti nevelési tapasztalatokra építve kialakítani és fejleszteni a tanuló kompetenciáját és alapvető szociális képességeit. 

Nagy mozgásokat célirányossá tenni a segítséggel végzendő önellátás érdekében. 

A rendszeretetet megalapozni. 

 

 

Feladat: Célirányos tevékenységekkel, gyakorlással elemi önellátási szokások (testápolás, étkezés, öltözködés stb.) kialakítása, begyakorlása, alkalmazása. 

 

 

Terápiás fejlesztések: Nagy mozgások, megfigyelő-képességek, szem-, kézkoordináció, motoros képesség, lateralitás kialakítása, fejlesztése. Testrészek fogalmának 

meghatározása, megnevezése. Tér és időbeli fogalmak megnevezései. A használati tárgyak, eszközök neveinek elsajátítása, felismerése. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Legyen együttműködő öltözésnél, vetkőzésnél. Jelezze szükségletét. Segítséggel képes legyen WC használatára, mossa meg a kezét, az arcát, 

használjon zsebkendőt. Tudjon kanállal enni, pohárból inni, szalvétát használni. Játéktárgyait, eszközeit tartsa rendben. 

 

 

Értékelés: Folyamatos szóbeli értékelés. 

Évente egyszer P.A.C. felmérés alapján állapotfelmérés. 

Félévkor és év végén szöveges minősítés és rövid értékelő tájékoztatás. 
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Évfolyam: 1. 

1. Témakör: Öltözködés 

 

Óraszám: 20 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Vetkőzés. 

 

 

 

 

Felöltözés. 

 

 

Ruhazárak kezelése. 

Felsőruházat és alsó ruházat levétele 

együttműködéssel. 

(cipő, csizma, sapka, sál, kesztyű, kabát, 

pulóver, nadrág stb.). 

 

Alsó-és felsőruházat felvétele 

együttműködéssel. 

 

Gombolás, húzózár, patent csat - 

használata segítséggel. 

 

 

ruhadarabok neveinek megtanulása 

 

 

ruhadarabok csoportosítása: 

- alsó ruházat 

- felsőruházat 

- ruhazárak 

 

Legyen együttműködő az öltözködés 

során. 

 

 
Évfolyam: 1. 

2. Témakör: Testápolás / személyi higiénia / Óraszám: 20 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Segítséggel kézmosás, arcmosás. 

 

Mosakodás. 

 

WC használata. 

 

 

Fogápolás. 

 

 

Zsebkendő használata. 

Kéz - és arcmosás megtanulása. 

 

Mosakodás begyakorlása kis 

segítséggel. 

 

Szükséglet jelzése, vetkőzés, öltözés, 

WC lehúzása, kézmosás. 

 

Tükör előtt a helyes fogmosási 

technikai begyakorlása. 

 

Orrfújás helyesen. 

Piszkos - tiszta fogalmak felismerése 

Tisztálkodási eszközök: 

szappan, törölköző, körömkefe, vízcsap,  

mosdókagyló 

WC papír 

 

 

fogkefe, fogkrém 

 

 

zsebkendő 

 

Tudja helyesen alkalmazni kis segítséggel 

a tisztálkodó eszközöket. 
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Évfolyam: 1. 

3. Témakör: Étkezés Óraszám: 20 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Evőeszközök használata. 

 

 

A terítés. 

 

 

 

Felelősi teendők ellátása. 

Kanál, tányér, pohár, szalvéta 

használatának megtanulása. 

 

Terítési sorrend alkalmazása: 

abrosz, tányér, pohár, kanál, szalvéta. 

Mit hova teszünk? (evőeszközöket, 

poharat stb.). 

Szalvéta helyes fogása, kulturált étkezés 

betartása. 

 

evőeszközök nevei 

 

 

a kulturált étkezéshez szükséges 

kifejezések használata: 

Jó étvágyat kívánok! 

Egészségetekre 

Kérem szépen 

Köszönöm szépen 

 

Ismerje fel, használja önállóan a 

megismert eszközöket. 

 

 
Évfolyam: 1. 

4. Témakör: Környezetrendezés - Környezetmegóvás Óraszám: 14 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Játékok elővétele, elrakása. 

 

 

Taneszközök használata. 

 

 

Polcok, szekrények használata. 

 

Rendrakás. 

 

Eszközök, játékok rendeltetésszerű 

használata. 

 

Taneszközök épségének, tisztaságának 

megőrzése. 

 

Rendrakás a foglalkozások végén, 

hulladék helyének megtalálása. 

játékok nevei 

 

 

taneszközök nevei 

 

 

könyvespolc, játékpolc, tanulói asztal 

szekrény 

szemetesvödör /hulladékgyűjtő/, partvis, 

lapát 

 

Tudjon segítséggel rendet rakni. 

 

Tudja a szemetet a megfelelő helyre 

dobni. 
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Évfolyam: 2. 
 

 

 

Cél: A szociális szokásrendszer kialakításával és alkalmazásával fejleszteni a tanuló praktikus képességeit, alkalmazkodni tudását, önkiszolgálási, önellátási és önállósági 

szintjét. 

Kismozgásokat célirányosan fejleszteni, ami lehetővé teszi az egyre önállóbb öltözést, tisztálkodást. 

 

 

Feladat: A személyi higiénia iránti igény kialakítása, a tanulók késztetése az ehhez kapcsolódó eszközök alkalmazására. 

Önellátási szokások jártassági szintjének kialakítása. 

 

 

Terápiás fejlesztések: 

- kismozgások célirányos fejlesztése, 

- megfigyelőképesség fejlesztése, 

- célirányos lateralitás, 

- tájékozódási, tér- és időbeli alapfogalmak rögzítése, 

- testrészek pontos megnevezés, 

- öltözködési ismeretek elsajátítása, 

- időjárásnak megfelelő öltözködés, 

- tárgyak, eszközök pontos megnevezése, helyes használata. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Tudjon kis segítséggel öltözni: nagy gombot, húzózárat, csatot használni. Szükségletét kis segítséggel végezze el. Irányítással tudjon arcot, fogat 

mosni, zsebkendőt használni. Tudjon rendet rakni, vigyázni környezete tisztaságára. Tájékozódjon közvetlen környezetében. Használja az evőeszközöket 

rendeltetésszerűen, önállóan. 

 

 

Értékelés: Folyamatos szóbeli értékelés. 

Évente egyszer P.A.C. felmérés alapján állapotfelmérés. 

Félévkor és év végén szöveges minősítés és rövid értékelő tájékoztatás. 
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Évfolyam: 2. 

1. Témakör: Öltözködés Óraszám: 20 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Alsó- és felsőruházat fel- és levétele. 

 

 

Gombolás, húzózár felhúzása. 

 

 

Évszaknak megfelelő öltözködés. 

Kis segítséggel az öltözködés 

begyakorlása, megtanulása. 

 

Nagy gombok gombolása cipzár, csat 

patent használata. 

 

Az évszaknak megfelelő ruhaneműk 

kiválasztása. 

 

ruhaneműk neveinek megtanulása: kabát, 

sapka, sál, kesztyű, cipő, nadrág, zokni, 

ing, blúz, pulóver stb. 

 

 

 

időjárás - évszakok kapcsolata: tél-hideg, 

nyár-meleg 

ruhaneműk: eső-esőkabát, hó-csizma. 

 

 

Tanuljon meg kis segítséggel öltözni, 

vetkőzni. 

 

 

 

Helyesen válassza ki az időjárásnak 

megfelelő ruhadarabokat. 

 

 
Évfolyam: 2. 

2. Témakör: Testápolás / személyi higiénia / Óraszám: 15 

 

 

Tananyag 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Mosakodás. 

 

 

 

Fogmosás. 

 

 

WC használata. 

 

 

Zsebkendő használat. 

A ruha ujjának felhajtása, az arc, kéz 

megmosása, megtörlése, körömkefe 

használata. 

 

Fogkefe, fogkrém használata, vízcsap 

használata. 

 

WC helyes használata, 

WC papír rendeltetésszerű használata. 

 

Zsebkendőhasználat idejének felismerése. 

tisztálkodási eszközök pontos nevei. 

 

törölköző, szappan, szappantartó, 

körömkefe, víz, vízcsap, hideg víz, meleg 

víz. 

Irányítással tisztálkodjon önállóan. 

 

Tanulja meg a szárazra törölközést. 
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Évfolyam: 2. 

3. Témakör: Étkezés Óraszám: 15 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Étkezés kanállal, villával. 

 

 

Merőkanál használata. 

 

Terítés. 

 

 

Felelősi teendők ellátása. 

Kulturált étkezés az evőeszközökkel. 

 

Segítséggel leves szedése. 

 

Terítés tízóraihoz, ebédhez, uzsonnához. 

 

Kézmosás étkezés előtt. 

 

Szükséges eszközök előkészítése a 

terítéshez, asztal leszedése. 

 

kanál, villa 

pohár 

merőkanál 

szalvéta 

levesestál 

abrosz 

mélytányér, lapostányér, kistányér 

ételek nevei 

mit mivel eszünk 

 

Tanulja meg az evőeszközöket 

rendeltetésszerűen használni. 

 

Tartsa be a kulturált étkezés szabályait. 

 

Tudjon önállóan étkezni. 

 

 
Évfolyam: 2. 

4. Témakör: Környezetrendezés - Környezetmegóvás Óraszám: 14 

 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Taneszközök, játékok elővétele, 

elrakása. 

 

Polcok, szekrények használata. 

 

 

Rendrakás. 

 

Játéktér rendberakása, a játékok eltevése. 

 

 

Foglalkozások után taneszközök elrakása. 

 

 

Étkezések, foglalkozások befejezése után 

rendcsinálás, hulladék-mentesítés. 

 

játékok, taneszközök nevei 

osztályban található tárgya nevei 

asztaltörlő, partvis 

lapát 

szemetesvödör 

fogalmak: hulladék 

rendcsinálás 

melyik eszközt mire használjuk 

 

 

 

Tudjon maga körül rendet tartani kis 

segítséggel, illetve irányítással. 
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Évfolyam: 2. 

5. Témakör: Gondozási tevékenység Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Ruhák hajtogatása, 

fogas, vállfa használata. 

 

Lábbelik ápolása. 

Virágápolás. 

 

Ruhák gondos elhelyezése fogason, 

vállfán, polcon. 

 

Cipő törlése, lábtörlő használata. 

Virágöntözés. 

vállfa 

fogas 

 

lábtörlő, cipőtisztítás, cipőtisztító kefe 

locsoló kanna 

Kapcsolódjon be felnőtt segítségével 

alapvető gondozási munkába – 

képességeihez mérten –. 
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Évfolyam: 3. 
 

 

 
Cél: Az önkiszolgálási készségek kialakításával az egészséges életmódot megalapozni, a helyes magatartást és az elemi munkakészség szokásait kialakítani. 

 

 

Feladat: Olyan önkiszolgálási, önellátási képességek, valamint szociális motívumok kialakítása, amelyek képessé teszik magasabb szintű gondolkodási-, életviteli- és 

gyakorlati ismeretek befogadására. A kulturált étkezés szabályainak betartása és a gyakorlottság szintjén alkalmazása. 

 

 

Terápiás fejlesztések: 

- finommotorika fejlesztése, 

- koordinált, logikus gondolkodás, mozgás kialakítása, alkalmaztatása, 

- helyes tárgy- és eszközhasználat, 

- tér-és időbeli fogalmak megfelelő használat, 

- jobb, bal oldal tudatosítása. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Tudjon önállóan levetkőzni, felöltözni és irányítás mellett cipőt fűzni. Tudjon az évszaknak megfelelő ruházatot kiválasztani, legyen igényes az 

öltözködésben. Fokozódó önállósággal végezzen gondozási tevékenységet. Alkalmazza az evőeszközök helyes használatát. Irányítással tartsa be a kulturált étkezés 

szokásrendjét. Tudjon tájékozódni közvetlen környezetében, ismerje fel a mikrokörnyezetben található tárgyak foglalkozási eszközök helyét, tudja azokat önállóan a 

helyükre rakni. 

 

 

Értékelés: Folyamatos szóbeli értékelés. 

Évente egyszer P.A.C. felmérés alapján állapotfelmérés. 

Félévkor és év végén szöveges minősítés és rövid értékelő tájékoztatás. 
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Évfolyam: 3. 

1. Témakör: Öltözködés Óraszám: 20 

 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Vetkőzés. 

Felöltözés. 

 

 

Ruhazárak kezelése. 

Alsó- és felsőruházat fel és levétele 

önállóan. 

Az időjárásnak megfelelő ruhadarabok 

kiválasztása. 

Cipőzsinór megkötése. 

 

ruhadarabok megnevezései 

alkalomszerű használatuk 

ünneplőruha 

cipőfűző 

Szerezzen jártasságot az önálló öltözködés 

szintjén. 

 
 

 

Évfolyam: 3. 

2. Témakör: Testápolás /személyi higiénia/ Óraszám: 15 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Mosakodás. 

Fogápolás. 

 

WC használat. 

 

Zsebkendő használat. 

Önálló mosakodás. 

Fogmosás technikájának gyakorlása. 

 

WC, WC-papír önálló használata. 

 

Zsebkendő használatának felismerése. 

tiszta-piszkos 

betegség 

megelőzési tudnivalók: 

- kézmosás 

- fogápolás 

- zsebkendő használat, mosdó, WC 

tisztán tartása 

 

Önállóan tudjon mosdani. 

 

Alakuljon ki a testápolási szokásos iránti 

rendszeresség. 
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Évfolyam: 3. 

3. Témakör: Étkezés  Óraszám: 15 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Kulturált étkezés. 

 

 

Terítés. 

Kanál, villa, kés használata, 

merőkanállal szedés, 

kancsóból öntés. 

Asztal megterítése. 

Evés csukott szájjal. 

Kenyér törése. 

 

evőeszközök nevei 

ételek nevei, csoportosítása 

napszakhoz kapcsolódó étkezések nevei, 

ünnepi asztal 

Használja az étkezéshez szükséges 

eszközöket /kivétel - kés használata 

segítséggel/. 

 
 

 

Évfolyam: 3. 

4. Témakör: Környezetmegóvás, környezetrendezés Óraszám: 14 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Taneszközök, játékok elrakása. 

 

Közvetlen környezet tisztán tartása. 

 

Rendrakás. 

Eszközök, játékok helye, ezek 

visszarakása, 

hulladék helyének megtalálása. 

 

Étkezések, foglalkozások befejezésével 

rendrakás. 

 

eszközök, játékok nevei 

tiszta-piszkos, rend-rendetlenség 

hulladék 

rendeltetésszerű használat 

Ismerje fel a környezetében található 

tárgyak, eszközök helyét, 

azokat önállóan tudja a helyükre tenni. 
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Évfolyam: 3. 

5. Témakör: Gondozási tevékenység Óraszám: 10 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Ruhagondozás. 

 

Cipőápolás. 

 

 

Teremgondozás. 

Vállfa, fogas használata. 

Ruhák hajtogatása. 

Lábtörlő használata, cipő letörlése portól, 

homoktól, sártól. 

 

Virágöntözés, szemétszedés, táblatörlés, 

tanulóasztalok letörlése partvis, lapát 

használata. 

gyűrött - nem gyűrött 

piszkos- tiszta 

poros- nem poros, rend- rendetlenség 

 

 

partvis, szemetes lapát, törölgető ruha 

(asztaltörlő) 

táblatörlő szivacs 

 

 

 

Végezzen el gondozási tevékenységeket 

kis segítséggel. 
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Életvitel és gondozási ismeretek 

Évfolyam: 4 – 8. 
 

 
Cél: 

Kialakítani olyan ismereteket, szokásokat, készségeket és képességeket, amelyekkel a mindennapi életben előforduló egyszerű önellátó, konyhai, takarítási és gondozási 

feladatok elvégzésére kisebb irányítással képessé válik. 

Fejleszteni a tanuló manuális képességeit, finommotorikáját és mozgáskoordinációját, kialakítani az elemi munkavégző képességét. 

A tanult ismereteket egyre nagyobb önállósággal alkalmazza a belső késztetés, az önkifejezés érdekében. 

 

 

Feladat: 

A textilek alapanyagaival, általános tulajdonságaival, valamint azok megmunkálhatóságával, kezelésével kapcsolatos általános tudnivalók megismerése. 

A varráshoz használatos cérnák, díszítőöltések, gyöngyfűzéshez használatos fonalak, eszközök, balesetvédelmi előírások megismerése. 

Az alkalmazandó technikák megismerése és elsajátítása. 

A konyhai műveletek során az egyszerű alapanyagok, azok tárolása, felhasználhatósága, a munkafolyamatok elvégzése, a szükséges eszközök, azok használata, valamint a 

tevékenységhez szükséges munkamenetet megismerése és gyakorlati alkalmazása. 

A takarítás, mosogatás eszközei, azok használata, mosogató- konyhai tisztítószerek leggyakrabban használatos típusai, azok balesetmentes használata, mely a 

balesetvédelmi előírásoknak megfelel. 

A vásárlással kapcsolatos teendők gyakorlása, (az áruk megfelelő minőségének ellenőrzése, minőségi kifogások jelzése, teendők a kifogások felmerülése esetén) az árukon 

meglévő piktogramok ismerete, azok figyelembe vétele vásárlás során, valamint az ide vonatkozó elemi viselkedési szokások. A közlekedésben a fokozódó önállóság, a 

szabályok elsajátítása és betartása.  

Önkiszolgálás - ruhagondozás terén, ismerje meg, gyakorolja és alkalmazza a textíliáknál tanult ismereteket, mosási, vasalási utasításokat /piktogramokat/. 

Minden területen biztosítsa a tanulók képességeihez igazodó megfelelő gyakorlást, megerősítést, alkalmazást annak érdekében, hogy ezeket a tevékenységeket, be tudja 

építeni önálló életvitelébe, otthoni környezetébe. 

A megtanult munkafolyamatok gyakorlása és alkalmazása lehetővé váljon az e témát érintő tantárgyak oktató-nevelő tevékenysége során. 

Az otthoni életben is tudja gyakorolni és alkalmazni ismereteit, hozzájárulva környezete gondozásához. 

 

 

Elvárt teljesítmény: 

Tudja a háztartási eszközöket balesetmentesen és egyre nagyobb önállósággal kezelni. 

Tudjon egyszerű ételeket kevés segítséggel elkészíteni. 

Egyre nagyobb önállósággal legyen képes tevékenységei után környezetében rendet rakni. 

Legyen igénye önmaga és környezete tisztaságára. 
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Legyen képes a takarítási és gondozási munkákhoz, az adott munkadarabok elkészítéséhez szükséges anyagok és eszközök egyre önállóbb kiválasztására. Tudja 

kívánságát közölni vásárlás során. 

Tudja ismereteit alkalmazni a különböző természetes anyagok megmunkálásakor. 

Felnőtt irányítással legyen képes munkadarabokat elkészíteni. 

Tevékenységei során a piktogramokat tudja eszközként használni. 

 

 

Értékelés: 

Folyamatos szóbeli értékelés tevékenységek végzése közben. 

Félévkor tájékoztató értékelés arról, mely tevékenységekben mutat nagyobb önállóságot, illetve lemaradást. 

Év végén osztályzat kiegészítve rövid szöveges értékeléssel. 

Évente P.A.C. felmérés. 

 

 

Balesetvédelem: 

Minden munkatevékenység során szükséges balesetvédelmi ismeretek, valamint a munkavédelmi szabályok betartása. 
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A tanterv teljesítéséhez javasolt órakeret 

 

Évfolyamok 4. 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám 2,5 2,5 2,5 6 6 

Éves óraszám 92,5 92,5 92,5 222 222 

 
 

 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör Évfolyam 

 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Textilmunkák 30 24 24 74 74 

2. Konyhai munkák 30 30 30 74 74 

3. Takarítás 16 10 10 10 10 

4. Önkiszolgálás ruhagondozás 16,5 6 6 10 10 

5. Vásárlás - 10 10 20 20 

6. Piktogramok értelmezése - - - 10 10 

7. Természetes anyagok és alakításuk - 12,5 12,5 24 24 
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Évfolyam: 4. 
 

 

 

Cél: A konyhai, takarítási, önkiszolgálási munkák műveleti elemeinek megfigyeltetése után egyes részfolyamatok végzésére felkészíteni. 

Kialakítani a varrás elemi szintű technikáját. 

 

 

Feladat: A különböző textilek tulajdonságainak megismerése, ezzel kapcsolatos egyszerű feladatok elvégzése irányítással (vágás, tűbe fűzés, csomózás, fonalgombolyítás). 

Az egyszerű háztartási munkák végzése (mosogatás, terítés, takarítás) folyamatosan növekedő önállósággal. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Segítséggel tudjon tűbe fűzni, textilt felvágni, gombolyítani. 

Tudja megnevezni a konyha berendezését, edényeket, eszközöket. 

Segítséggel próbálja meg a rendrakást. 

Tudja megnevezni a takarítás eszközeit. 

Tudja használni a tépőzárat önállóan, ismerje fel a ruházkodás alapvető darabjait. 

 

 

Értékelés: Folyamatos szóbeli értékelés tevékenységek végzése közben.  

Félévkor tájékoztató értékelés arról, mely tevékenységekben mutat nagyobb önállóságot, illetve lemaradást. 

Év végén osztályzat kiegészítve rövid szöveges értékeléssel. 

Évente P.A.C. felmérés. 
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Évfolyam: 4. 

1. Témakör: Textilmunkák 

 

Óraszám: 30 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 
Elvárt teljesítmény 

Anyagvizsgálat érzékszervi 

tapasztalatszerzés útján: alap- 

anyagok, azok tulajdonságai, 

felhasználhatóságuk. 

Tűbefűzés, anyag szálkihúzása, 

szálbehúzás, csomókötés. 

előrajzolt tárgyi formák kivarrása, 

előöltések segítséggel, textil felvágása, 

gombolyítása, szalagkötés. 

 

A textil tulajdonságai: nyírható, gyűrhető, 

rugalmas. 

Tűbefűzés, csomózás gyakorlása. 

Előöltéssel varrás gyakorlása. Vágás, 

gombolyítás. 

Szálbehúzás technikájának 

megismerése. 

Textil. 

Növényi - állati eredet. 

Szintetikus anyag. Nyírhatóság 

gyűrhetőség, rugalmasság. 

Befűzés, csomózás, előöltés, 

varrás, vágás, gombolyítás, 

szálbehúzás. 

Ismerje meg az alapanyagokat és 

azok tulajdonságait. 

Tudjon kivarrni kis segítséggel 

előrajzolt tárgyi 

formát. 

 

 
Évfolyam: 4.  

2. Témakör: Konyhai munkák 

 

Óraszám: 30 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 
Elvárt teljesítmény 

A konyha berendezése, azok rendeltetése. 

Főzőedények, étkezési edények, 

evőeszközök megnevezése, helye a 

konyhában. 

Irányítással terítés, mosogatás, 

törölgetés, rendrakás. 

 

A berendezési tárgyak, konyhai 

eszközök nevének, helyének megtanulása. 

A terítés - rendrakás fázisainak 

megismerése. 

Bútorok, fontosabb eszközök, 

főző, tálaló, terítési eszközök 

neve. 

Ismerje a konyha berendezését, 

annak rendeltetését, nevezze meg 

a használatos edényeket, 

evőeszközöket. 

Irányítással tudjon rendet rakni. 
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Évfolyam: 4. 

3. Témakör: Takarítás 

 

Óraszám: 16 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 
Elvárt teljesítmény 

Konyha és terem egyszerű 

takarítása. Seprű, lapát használata 

irányítással felmosás. 

Az egyszerű seprési, és felmosási művelet 

megismerése és gyakorlása. 

Egyszerű takarítóeszközök: 

seprű, lapát, szemetes edény, 

Felmosó vödör felmosó ruha. 

Tisztítószer. 

 

Ismerje az egyszerű takarító 

eszközöket, azokat tudja 

irányítással használni. 

 
 

Évfolyam: 4. 

4. Témakör: Önkiszolgálás, ruhagondozás 

 

Óraszám: 16,5 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

 

Segítséggel cipőfűzés, cipőfűző kötése. 

Tépőzár használata önállóan. Irányítással 

felsőruházat, fehérnemű, 

lábbeli fogalmának alkalmazása 

Fokozódó önállósággal saját ruházat 

felismerése, megnevezése, használata. 

Önállóan lábbelik párosítása 

ruhák hajtogatása, vállfa, fogas 

használata. 

 

Cipőfűzés, cipőkötés, 

tépőzár használatának gyakorlása. Felső-

, alsó ruházat 

darabjainak megismerése, 

öltözés, vetkőzés, gyakorlása, 

ruhák hajtogatásának gyakorlása, 

cipők párosításának 

gyakorlása. 

Ruházat:  

felső-, alsó ruházat, öltözék kiegészítői. 

Gondozáshoz: tisztítószerek, 

eszközök. 

Segítséggel fűzzön cipőt. 

Irányítással különböztesse meg a 

felsőruházatot az alsóneműtől, 

nevezze meg saját ruházatát, 

párosítson önállóan 

cipőt. 
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Évfolyam: 5. 
 

 
Cél: Elsajátítani újabb varrási technikákat. 

Elvégezni a pszichomotoros funkciók célzott fejlesztésével 2-3 elemből álló műveletsort. 

Kialakítani a pontosságot és rendszeretet. 

 

 

Feladat: Egyszerű varrási fogások önálló elvégzése, (gomb felvarrása) újabb öltéstechnikák elsajátítása. 

Ruházatrendben tartása, az esetleges hiányosságok megtalálása és javítása. 

A háztartási munkákban egyre nagyobb önállósággal kapcsolódjon be, egyes részmunkákat végezzen önállóan. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Ismerje fel a használatos anyagokat, eszközöket, segítséggel tudjon néhány munkafolyamatot elvégezni. 

Segítséggel tudjon rendet tartani, teríteni, vegyen részt a mosogatásban, törölgetésben. 

Próbálkozzon meg a kenyér megkenésével. 

Segítséggel vegyen részt a takarítás egyes fázisaiban. 

Segítséggel tudja használni a ruházati zárószerkezeteket. 

Ismerje néhány alapvető árucikk beszerzési helyét. 

Tudjon segítséggel egyszerű ajándékot készíteni síkban. 

 

 

Értékelés: Folyamatos szóbeli értékelés tevékenységek végzése közben. 

Félévkor tájékoztató értékelés arról, mely tevékenységekben mutat nagyobb önállóságot, illetve lemaradást. 

Év végén osztályzat kiegészítve rövid szöveges értékeléssel. 

Évente P.A.C. felmérés. 
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Évfolyam: 5. 

1. Témakör: Textilmunkák 

 

Óraszám: 24 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Anyagvizsgálat érzékszervi 

tapasztalatszerzés útján: meg- 

munkálhatóság. Irányítással 

textil felvágása, nyírása, segítséggel, 

gombolyítása. 

Fokozódó önállósággal szalagkötés, 

önállóan szálkihúzás. 

Önállóan előöltés gyakorlása, 

segítséggel szálöltés elsajátítása - 

tűbefűzés, csomózás differenciáltan 

Ismerkedés a szegőöltéssel, 

pontvarrással. 

 

Textilfélék alapanyaga, azok elemi 

szálainak megismerése.  

Vágás, gombolyítás, szalagkötés 

gyakorlása, szálbehúzás, varrási 

alapismeretek gyakorlása. 

Új öltésforma megismerése 

a tűbefűzés, csomózás gyakorlásával. 

Anyag és gomb 

kapcsolata, gombvarrási 

gyakorlatok. 

Szál, szálirány, anyagnyúlás. 

Vágás-gombolyítás, előöltés, szálöltés, 

szegőöltés, elvarrás. 

Ismerje fel tapasztalatai alapján az 

anyag megmunkálhatóságát. 

Irányítással tudjon textilt 

felvágni, gombolyítani. 

Segítséggel gyakorolja a 

szálöltést, önállóan gyakorolja a 

szálkihúzást és az előöltést. 
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Évfolyam: 5. 

2. Témakör: Konyhai munkák előkészítése 

 

Óraszám: 30 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Önállóan konyhai eszközök 

helyrerakása, rendrakás. irányítással 

terítés, mosogatás, 

törölgetés. 

Kenyérkenés.  

 

A helyrerakás, terítés, mosogatás, 

törölgetés gyakorlása. 

A kenyérkenés módjának megtanulása. 

A helyrerakás, terítés, mosogatás, 

törölgetésnél alkalmazott 

fogalmak. 

Kenyérkenés fogalma. 

Tudjon önállóan rendet rakni, 

irányítással teríteni, mosogatni 

törölgetni, kenyeret megkenni. 

 

 

 

 
Évfolyam: 5. 

4. Témakör: Önkiszolgálás-ruhagondozás 

 

Óraszám: 6 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Segítséggel ruhanemű kezelése 

húzózár használata. Irányítással 

cipőfűzés-kötés. 

A ruházat évszaknak és időjárásnak 

megfelelő kiválasztása. 

 

Húzózár használatának gyakorlása 

cipőfűzés, cipő- 

kötés gyakorlása. 

Ruházat  

adekvát kiválasztásának  

gyakorlása. 

 

Eddigi fogalmak használata, gyakorlása.  

Ruházattal kapcsolatos fogalmak 

bővítése. 

 

Tudja használni a húzózárat, 

csatoljon, patentoljon, 

kapcsoljon önállóan. 
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Évfolyam: 5. 

5. Témakör: Vásárlás 

 

Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Alapvető árucikkek beszerzési 

helyeinek ismerete. 

Különböző boltok, áruházak, piac 

látogatása. 

 

Vásárlás céljának, menetének 

megismerése. 

Beszámoló a vásárlás folyamatáról, 

eredményéről. 

Célzott vásárlás helye, ott kap- 

ható áruk neve. 

Vásárlási folyamatnál használt 

fogalmak. 

Közlekedéshez kapcsolódó  

fogalmak. 

 

Tudja, hogy az alapvető 

árucikkeket mely üzletekben 

lehet beszerezni. 

 

 

 

 

 
 

Évfolyam: 5. 

7. Témakör: Természetes anyagok és alakíthatóságuk 

 
Óraszám: 12,5 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Papírból, fonalból, textilből egyszerű 

munkadarabok készítése. ajándékok, 

elemi kompozíciók létrehozása. 

A munkadarab kiválasztás 

alapján történő technológiai 

folyamatok elvégzése segítség- 

gél. 

papír, fonal, textilmunkák 

megmunkálása, elkészítése, 

során használt fogalmak kibővítése a 

felhasználhatóságot 

célzó fogalmakkal. 

 

Tudjon egyszerű ajándékot, elemi 

kompozíciót létrehozni az 

alapanyagokból. 

 

(Síktárgy). 
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Évfolyam: 6. 
 

 

 

Cél: Segíteni a korábbi évfolyamokon elsajátított tevékenységek gyakorlásával a pszichomotoros funkciók érését, valamint az önálló munkavégző képesség kialakulását. 

Fejleszteni esztétikai érzéket, a pontosságot, a rendszeretetet. 

 

 

Feladat: A biztonságos eszközhasználat megalapozása a baleset megelőzése. 

A háztartási munkák egyre önállóbb elvégzése. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Ismerje az anyagokat, eszközöket, azok használatát, tudjon segítséggel egyszerű munkafolyamatokat elvégezni, pl. gombolyítás. Ismerje az 

eszközöket azok közül az egyszerűbbek használatát. Segítséggel tudjon teríteni, mosogatni, törölgetni. Segítséggel alkalmazza az eszközök használatát. Tudja megnevezni 

az eszközöket, ismerje fel, melyiket mire lehet használni. Tudjon segítséggel vásárolni egy tételt. Ismerje az alapanyagokat, tudjon segítséggel egyszerű tárgyat készíteni 

térben. 

 

 

Értékelés: Folyamatos szóbeli értékelés tevékenységek végzése közben. 

Félévkor tájékoztató értékelés arról, mely tevékenységekben mutat nagyobb önállóságot, illetve lemaradást. 

Év végén osztályzat kiegészítve rövid szöveges értékeléssel. 

Évente P.A.C. felmérés. 
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Évfolyam: 6.  

1. Témakör: Textilmunkák, varrási alapismeretek 

 

Óraszám: 24 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Irányítással textil nyírása, összevarrása, 

textilcsík gombolyítása. 

 

Önállóan szalagkötés. segítséggel 

szálöltés gyakorlása, szegőöltések közül 

pelenkaöltés megtanulása, 

varrások eldolgozása, csomó- 

kötés gyakorlása előkészítésére. 

 

Gombfelvarrás nehezebb esetei. 

A szövés előkészítése. 

 

 

Eddigi tevékenységek folyamatos 

gyakorlása. 

 

Szegőöltések közül pelenkaöltés 

technikájának megismerése. 

 

 

Szövés előkészítésére. 

 

Eddigi fogalmak folyamatos 

használatán túl új fogalmak: 

pelenkaöltés,  

Irányítással tudjon textilcsíkot 

összevarrni, gombolyítani. 

 

Tudja a szálöltést önállóan 

gyakorolni, alkalmazza a nehezebb 

gombvarrási technikát. 
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Évfolyam: 6. 

2. Témakör: Konyhai munkák 

 

Óraszám: 30 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Segítséggel étkezések előkészítése: 

 

Kenyérszeletelés, kenyérpirítás, 

konzervbontás. 

 

A főzés jellegének megfelelő 

edények és eszközök kiválasztása. 

 

Gyümölcs, zöldség tisztítás. 

Segítséggel egyszerű, főzést nem igénylő 

ételek elkészítése. 

önálló terítés, mosogatás, rendrakás. 

 

Előkészítő folyamatok közül a 

kenyérszeletelés, kenyérpirítás 

konzervbontás megismerése. 

Tisztítási, hámozási folyamatok 

megismerése. 

Megfelelő eszközök és edények 

kiválogatásának gyakorlása 

egyszerű ételek elkészítésének 

megismerése, gyakorlása. 

Eddigiek alkalmazása: terítés 

stb.. 

 

Előkészítéshez kapcsolódó fogalmak: 

tisztítás, hámozás, szeletelés, 

konzervnyitás, pirítás 

 

Egyszerű ételek nevei, az elkészítés 

folyamatában használt fogalmak az 

anyagokra eszközökre, technológiára 

vonatkozóan. 

 

Önállóan tudjon teríteni, mosogatni, 

törölgetni, rendet rakni. 
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Évfolyam: 6. 

3. Témakör: Takarítás 

 

Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Seprű, lapát használata önállóan. 

Portörlés, felmosás, játékok lemosása, 

szőnyeg porszívózása önállóan. 

 

Ellenőrzés mellett tisztító és 

fertőtlenítőszerek használata. 

Eddigi tevékenységek gyakorlása. 

Porszívózás gyakorlása. 

 

Tisztító és fertőtlenítőszerek 

adagolásának megismerése, 

használatának gyakorlása ellenőrzés 

mellett. 

 

Eddig használt fogalmak. 

fogalmak bővítése: tisztító- 

szerek, fertőtlenítőszerek, azok közül a 

legismertebb. 

Önállóan alkalmazza a tanult 

eszközök használatát. 

 
 

Évfolyam: 6. 

4. Témakör: Önkiszolgálás - ruhagondozás 

 

Óraszám: 6 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Cipőfűzés önállóan. cipőkötés 

irányítás mellett. 

Mosás: gépi mosás eszközei, 

használata. Teregetés, ruhanemű 

hajtogatása. Egyszerű 

vasalás, vasaló használata. 

Cipőfűzés alkalmazása szükség 

szerint. Cipőkötés adódó alkalmanként 

irányítással. Mosás megismerése, kézi-

gépi mosás eszközei, azok használata. 

 

Eddigi fogalmak használata. 

 

Fogalombővítés: mosással, 

vasalással kapcsolatos fogalmak. 

Önállóan tudjon cipőt fűzni.  

Ismerje fel és nevezze meg a mosás 

és vasalás eszközeit, ismerje azok 

használatát. 
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Évfolyam: 6. 

5. Témakör: Vásárlás 

 

Óraszám: 10 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Felügyelet mellett alapvető, egyszerű 

árucikkek beszerzési helyének 

megismerése, egy tétel vásárlása. 

Fizetés módja. 

Vásárlás folyamatának gyakorlása. 

Beszerzési helyek látogatása, a fizetés 

módjának gyakorlása. 

Vásárlási folyamatnál és fizetésnél 

használatos fogalmak 

Közlekedéshez, viselkedéshez 

kapcsolódó fogalmak folyamatos 

bővítése. 

 

Tudjon egyféle árucikket vásárolni 

önállóan. 

 
 

 

Évfolyam: 6. 

7. Témakör: Természetes anyagok és alakíthatóságuk 

 
Óraszám: 12,5 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

 

Papírból, fonalból és textilből 

egyszerű tárgyak készítése irányítással. 

A munkadarab kiválasztása alapján 

történő technológiai 

folyamatok elvégzése irányítással. 

 

Eddig használt fogalmak 

használata, kibővítése a munkadarab 

használhatóságára 

vonatkozóan. 

Készítsen egyszerű tárgyat 

a megadott alapanyagokból. 

(Térbeli tárgy: pl. összevarrt 

doboz) 
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Évfolyam: 7. 
 

 

 

Cél: Munkavégzése legyen egyre magabiztosabb és gördülékenyebb. 

Új technikákat megtanulni és a munkát segítő munkaeszközök, háztartási és konyhai kisgépek használatát megismerni. 

 

 

Feladat: Újabb varrási technikák és textilkezeléssel kapcsolatos munkafolyamatok megismerése. (kefélés, mosás, folttisztítás, vasalás). 

Vásárlásoknál több szempont mérlegelése és a célszerű választás gyakorlása. (nézze meg a piktogramok, ár, szavatosság, minőség). 

Takarítási, mosási munkák végzéséhez szükséges tisztítószerek fajtái és azok gazdaságos használata. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Ismerje az alapvető munkafolyamatokat, néhányat segítséggel tudjon végezni. 

Ismerje az edényeket, eszközöket, egyszerű konyhai gépeket. Segítséggel vegyen részt a konyhai munkákban. 

Megadott helyiségek takarításának részmunkáit tudja elvégezni segítséggel. 

Ismerje az alapanyagokat, azok elemi tulajdonságait, ismerje a vasaló használatát. 

Tudjon tájékozódni az üzletben, segítséggel tudjon egy tételt vásárolni. 

Tudja, hol találhatók a piktogramok. 

Ismerje az anyag megmunkálásának különböző módjait. 

 

 

Értékelés: Folyamatos szóbeli értékelés tevékenységek végzése közben. 

Félévkor tájékoztató értékelés arról, mely tevékenységekben mutat nagyobb önállóságot, illetve lemaradást. 

Év végén osztályzat kiegészítve rövid szöveges értékeléssel. 

Évente P.A.C. mérés. 
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Évfolyam: 7. 

1. Témakör: Textilmunkák 

 

Óraszám: 74 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Önállóan textil nyírása, vágása 

csíkra, összevarrása, textilcsík 

gombolyítása, rojtozás. 

 

Segítséggel láncöltés elsajátítása. 

Irányítással a tanult öltésformák 

gyakorlása. 

 

Önállóan tűbefűzés, csomókötés, 

varrások eldolgozása. 

 

Szövés előkészítése segítséggel szövés 

kartonon, egyszerű rámán. 

Rossz harisnyák felvágása, 

összecsomózása, szőnyeghorgolás, 

önállóan fércelőöltés 

textilen. 

 

Eddigi tevékenységek folyamatos 

gyakorlása, egyes esetekben alkalmazása 

önállóan. 

 

Láncöltés technikájának 

megismerése. 

 

 

 

 

 

Szövés előkészítésének gyakorlása. 

Eddig elsajátított gyakorolt 

tevékenységek önálló alkalmazása. 

 

Eddigi fogalmak használata. 

 

 

 

Új fogalom: láncöltés, szövéssel 

kapcsolatos fogalmak bővítése. 

Tudjon önállóan fonalat 

gombolyítani, tűbe fűzni, csomót 

kötni, varrást eldolgozni. 

 

 

 

 

Alkalmazza önállóan a fércelő- 

öltést textilen. 
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Évfolyam: 7. 

2. Témakör: Konyhai munkák 

 

Óraszám: 74 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Önállóan élelmiszerek szeletelése, 

nyersanyagok, főzőedények, eszközök, 

kiválasztása.  

Egyszerű étel elkészítése irányítással. 

Egyszerű konyhai gépek eszközök 

használata. 

 

Egyszerű kezelést igénylő 

konyhai gépek és azok használatának 

megismerése. 

Egyszerű étel elkészítési folyamata 

irányítással. Önállóan eddigiek gyakorló 

alkalmazása. 

Eddig használt fogalmak mellé belépnek 

az egyszerű kezelést 

igénylő gépek megnevezése, azok 

használatához szükséges fogalmak. 

Tudjon önállóan szeletelni kenyeret, 

felvágottat. Tudjon kiválasztani 

nyersanyagokat, eszközöket és 

edényeket. 

 
 

 

Évfolyam: 7. 

3. Témakör: Takarítás 

 

Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Önállóan az előző évfolyamokon 

gyakorolt tevékenységek alkalmazása. 

Tanításai tevékenységek alkalmazása 

különböző helyiségekben. 

(konyha stb.) 

Eddig használt fogalmak differenciált 

használata a különböző helyiségekre 

vonatkoztatva. 

 

Megadott helyiséget önállóan 

takarítson. 
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Évfolyam: 7. 

4. Témakör: Önkiszolgálás - ruhagondozás 

 

Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

A textilanyagok alapanyagainak 

és tulajdonságainak ismeretében 

különböző anyagok vasalása irányítás 

mellett. 

/a ruházaton található piktogramok irányító 

jellegének felhasználásával/ 

 

Különböző anyagok vasalásának 

gyakorlása irányítással. 

A textilanyagok alapanyagainak 

tulajdonságaival, vasalásával kapcsolatos 

fogalmak. 

Ismerje a textilanyagok alapanyagait 

és azok tulajdonságait, 

vasaljon irányítás mellett. 

 

 
Évfolyam: 7.  

5. Témakör: Vásárlás 

 

Óraszám: 20 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Segítséggel alapanyagok vásárlása a 

konyhai munkához. 

(néhány tétel) 

Konyhai munkához szükséges 

alapanyagok megválasztása, azok 

beszerzése. 

Az alapanyagok kiválasztásához 

szükséges fogalmak beszerzési források 

megnevezése, vásárlással, fizetéssel 

kapcsolatos fogalmak. Kiegészítve 

közlekedés viselkedéskultúra 

ide vonatkozó fogalmaival. 

 

Tudjon egyféle alapanyagot  

vásárolni önállóan, segítséggel 

néhány tételt. 
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Évfolyam: 7. 

6. Témakör: Piktogramok értelmezése 

 

Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Ismerkedés az élelmiszereken, 

tisztítószereken, ruhaneműk 

kezelési útmutatóján található jelekkel. 

 

Jelek megismerése, értelmezése, 

egyeztetése. 

Piktogramokkal és azok 

értelmezésével kapcsolatos 

fogalmak. 

Ismerjen fel néhány piktogramot. 

 
 

 

Évfolyam: 7. 

7. Témakör: Természetes anyagok és alakításuk 

 
Óraszám: 24 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Agyagozás: segítséggel alap- 

anyag előkészítése, egyszerű 

alakíthatóságuk, anyag megmunkálási 

technikák síkban, 

mélyített, karcolt minták.  

Irányítással a környezetben található 

termésekből kompozíciók készítése. 

Agyag előkészítése, ismerkedés a 

technológiai folyamatokkal 

(gömbölyítés, hengerítés, lapítás, formára 

ütögetés stb.) 

Kiválasztott technológiai  

folyamattal kompozíció készítése 

irányítással. 

 

Az anyag eredetére, előkészítésére, 

feldolgozására 

használt fogalmak. Kiegészítve 

a belőlük készíthető munkadarabok 

használhatóságával 

összefüggő fogalmakkal. 

Tudjon készíteni a tanult 

technikákkal irányítás mellett 

egyszerű síktárgyat. 
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Évfolyam: 8. 
 

 

Cél: Felfedeztetni az alkotómunka örömét, a kreativitást fejleszteni új ötletek gazdagításával. 

Sikertelenség esetén a kudarcot elviselni, és újra és újra próbálkozni az eredmények érdekében. 

 

 

Feladat: Kisebb segítséggel a korábban elsajátított technikák alkalmazása a komplex alkotó tevékenységben. 

Balesetmentes és megbízható eszközhasználat elsajátítása. 

A mindennapi háztartási munkák végzésénél legyen kreatív, figyelme terjedjen ki a piktogramok, használati utasítások, szakácskönyvek alkalmazására is. 

 

 

Elvárt teljesítmény: 

Ismerje fel a tanult textilfajtákat, a tanult öltésformák közül néhányat segítséggel tudja alkalmazni. Tudjon egyszerű gombot varrni. 

Ismerje egy hideg vagy meleg étel elkészítési módját, vegyen részt a konyhai munkafolyamatok végzésében. 

Vegyen részt az eddig tanult és begyakorolt munkatevékenységekben. 

Tudja megkülönböztetni a fehér és tarka ruhát, ismerje a mosás, vasalás eszközeit. 

Segítséggel tudjon néhány tételt kiválasztani a vásárlás során. 

Ismerjen fel néhány egyszerű piktogramot. 

A tanult technikák alapján elemi figura készítésében vegyen részt. 

 

 

Értékelés: Folyamatos szóbeli értékelés tevékenységek végzése közben.  

Félévkor tájékoztató értékelés arról, mely tevékenységekben mutat nagyobb önállóságot, illetve lemaradást. 

Év végén osztályzat kiegészítve rövid szöveges értékeléssel. 

Évente P.A.C. felmérés. 
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Évfolyam: 8. 

1. Témakör: Textilmunkák 

 

Óraszám: 74 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Textilfajták megkülönböztetése 

önállóan, szálkihúzás, fonás. 

 

Varrás: segítséggel lapos öltés 

elsajátítása. 

Önállóan tanult öltésformák 

alkalmazása, szegése kézzel. 

 

Gombfelvarrás irányítással. 

 

Szőnyegszövés rámán. 

 

Lapos öltés elsajátítása segítséggel. 

 

Irányítással szőnyegszövés rámán.  

 

Eddigi tevékenységek 

önálló gyakorlása. 

Eddig használt fogalmak. 

 

Új fogalom: lapos öltés és annak 

alkalmazására vonatkozó fogalmak. 

 

 

Szövés fogalomkörének bővítése 

felhasználhatóság 

díszítésre vonatkozóan. 

Tudja megkülönböztetni a tanult 

textilfajtákat, alkalmazza önállóan 

a tanult öltésformákat. 

 

 

Tudjon két anyagot összevarrni, 

beszegni, valamint 

gombot varrni. 
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Évfolyam: 8. 

2. Témakör: Konyhai munkák 

 
Óraszám: 74 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Segítséggel gyümölcsök konyhai 

feldolgozása (saláták). 

Felnőtt irányítása mellett - 

önállóságra törekvéssel konyhai, 

háztartási gépek használata. Önállóan 

egyszerű hideg és meleg ételek 

elkészítése. 

Terítés, tálalás, mosogatás, 

rendrakás. 

 

Gyümölcssaláta elkészítése 

segítséggel, eddigi tevékenységek 

gyakorlása. Egy hideg és meleg étel 

elkészítési 

technológiája önálló alkalmazásával. 

Eddigi fogalmak használata. 

Bővítés: gyümölcssaláták, ételek neve, 

elkészítéséhez szükséges fogalmak. 

Receptek gyűjtése. 

Tudjon önállóan elkészíteni egy-

egy hideg, illetve egyszerű meleg 

ételt. Tudja alkalmazni az eddigi 

munkafolyamatokat. 

 
 

Évfolyam: 8. 

3. Témakör: Takarítás 

 

Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

A nagytakarítás műveletinek 

megismerése segítséggel alkalmazása 

önállóan az előző évfolyamokban 

gyakorolt tevékenységek alkalmazása. 

Nagytakarítás műveleteinek gyakorlása, 

alkalmazása segítséggel. Eddig 

begyakorolt tevékenységek önálló 

alkalmazása. 

 

Ide vonatkozó eszközök, 

munkafolyamatok, használt 

tisztítószerekre vonatkozó 

fogalmak folyamatos bővítése. 

Tudja önállóan alkalmazni az 

eddig tanult és gyakorolt 

munkatevékenységeket. 
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Évfolyam: 8. 

4. Témakör: Önkiszolgálás - ruhagondozás 

 

Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Előző évfolyam anyaga alapján 

és a piktogramok értelmezése 

alapján ruhaválogatással 

mosás előkészítése, kézi és gépi mosás 

önállóan, szárítási 

és teregetési lehetőségek. 

Vasalás önállóan. 

 

Ruhaválogatás alapján mosás 

előkészítése. Mosás-teregetés, 

vasalás fázisai önállóan. 

A tanulói tevékenységhez szükséges 

fogalmak, azok folyamatos bővítése. 

A piktogramok alapján tudjon ruhát 

válogatni, mosni, teregetni és 

vasalni segítséggel. 

 

 
Évfolyam: 8. 

5. Témakör: Vásárlás 

 

Óraszám: 20 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Irányítással alapanyagok vásárlása a 

konyhai tevékenységhez. 

 

Saját célra ruha vásárlása. (méret, 

minőség legyen megfelelő) 

Tanulók által tervezett recept alapján 

készülő ételhez alapanyagok beszerzése. 

(vásárlási-fizetési tevékenység) 

azok tárolási lehetőségének 

megismerése. 

 

Eddigi fogalmak, azok bővítése az 

anyagok eltarthatóságát, tárolását illetően. 

Tudjon egyféle tételt vásárolni, 

irányítással, néhány tételt. 

 

Tudja kívánságát és kifogásait 

megfogalmazni. 
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Évfolyam: 8. 

6. Témakör: Piktogramok értelmezése  

 

Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Ráismerési, felismerési szint alapján 

élelmiszereken, tisztítószereken 

ruhaneműk kezelési útmutatóján található 

jelek megmutatása. 

 

Megismert jelek megmutatása, 

értelmezése, egyeztetése, válogatása. 

Piktogramok jelzéseivel, használati 

útmutatóival kapcsolatos fogalmak. 

Ismerje fel a tanult piktogramokat. 

 
 

 

Évfolyam: 8. 

7. Témakör: Természetes anyagok és alakíthatóságuk 

 
Óraszám: 24 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Agyagozás segítséggel különböző mértani 

formák, elemi figurák készítése. 

(gyümölcsök) 

Eddigiek alapján a megismert 

technológiai eljárások alkalmazásával 

elemi figurák készítése segítséggel. 

A megmunkálás során eddig használt 

fogalmak bővítése a felhasználhatóságra 

a díszítő elemként használatra 

vonatkozóan. 

 

Tudjon önállóan elemi figurát 

készíteni - gyümölcs. 
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Mozgásnevelés 

Évfolyam: 1 – 6. 
 

 

Cél:  

Olyan ismereteket, jártasságokat, készségeket, képességeket kialakítani, amely a későbbi mozgásos cselekvési 

biztonságukat, rendszeres fizikai aktivitásukat megalapozza, motorikus képességeiket hatékonyan fejleszti. 

Sajátos módszereivel, versenyekkel, mozgásos játékokkal segíteni mozgásvágyuk fenntartását a későbbi évekre, 

valamint kötődést jelentő élményeket nyújtani. 

A megtanult begyakorolt testhelyzetek, gimnasztikai gyakorlatok, elemi mozgássorok reprodukálását segíteni. 

A mozgáskedvet felkelteni. 

Az elemi munkavégzéshez szükséges fizikai, szociális képességek kialakítását, a tanulók társadalmi mobilizációját 

elősegíteni. 

 

 

Feladat:  

A gimnasztikai alapformájú gyakorlatok rögzítése. Alapmozgások (futás, ugrás, dobás) gyakoroltatása. Térbeli 

irányok, viszonyfogalmak használata. Ciklikus mozgássorok elsajátítása. A tornaszerek adekvát, egyre önállóbb 

használata. Mozgásos emlékezet fejlesztése. Testi fejlődés zavarának korrekciója a helyi lehetőségekhez igazodó 

terápiás eljárások alkalmazásával. 

 

 

Elvárt teljesítmény:  

Tudjon mozdulatsort folyamatosan végezni. Tudja saját testéhez viszonyítva tájékozódni. Ismerje az általa használt 

tornaszerek nevét. Aktívan kapcsolódjon be a versenyjátékokba. Tudjon csapatához alkalmazkodni, törekedjen a 

játékszabályok betartására. Mozgását tudja összerendezni és irányítani, ügyeljen a helyes testtartásra. 

 

 

Értékelés:  

Folyamatos megfigyelés és szóbeli értékelés a koordinált mozgásformák kivitelezésében, az emlékezet, a 

feladatmegértés terén, az akaratlagosan kivitelezett feladatokban.  

Félévkor tájékoztatás. Év végén szöveges minősítés, értékelő tájékoztatással. 

Évente P.A.C. felmérés. 
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A tanterv teljesítéséhez javasolt órakeret 

 

Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Heti óraszám 3 3 3 3 3 3 

Éves óraszám 111 111 111 111 111 111 

 

 

 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 
 

Témakör / Évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Rendgyakorlatok téri tájékozódás 21 21 21 21 21 21 

2. Alapmozgások 18 18 18 18 18 18 

3. Alapvető testhelyzetek, szabad és kéziszer-gyakorlatok  26 26 26 26 26 26 

4. Légző-gyakorlatok 11 11 11 11 11 11 

5. Dobások, labdás gyakorlatok  21 21 21 21 21 21 

6. Játékos versenyek  14 14 14 14 14 14 
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Évfolyam: 1. 
 
 

Cél: Az értelmileg akadályozott kisgyermek mozgáskultúráját kialakítani, mozgás összerendezettségét javítani. 

A játékot az örömforrás, a kapcsolatteremtés eszközévé tenni. 

A mozgást a testtartási hibák, motorikus fejletlenségek, testtartási rendellenességek korrekciójának eszközévé tenni. Az ügyességet, gyorsaságot, edzettséget fejleszteni. A 

pozitív személyiségjegyeket erősíteni. (akarat, kitartás). 

 

 

Feladat: A gyermek természetes mozgásainak fejlesztése. Az alapmozgások gyakorolása (csúszás, kúszás, mászás, járás, futás). 

Az egyszerű szabályok betartása. 

A tér és időbeli képzetek alapjainak lerakása, a feladattudat kezdeti kialakítása. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Tudjon egyhelyben állni. 

Tudjon ülésben és állásban egyszerű gyakorlatokat végezni. 

Tudjon kúszni, mászni. 

Tanúsítson együttműködési hajlamot a közös foglalkozásokon. 

Kapcsolódjon be egyszerű mozgásos tevékenységekbe. 

Tanuljon meg együtt játszani társaival. 

 

Értékelés: Folyamatos megfigyelés és szóbeli értékelés a koordinált mozgásformák kivitelezésében, az emlékezet, a feladatmegértés terén, az akaratlagosan kivitelezett 

feladatokban. 

Félévkor tájékoztatás. Év végén szöveges minősítés, értékelő tájékoztatással. 

Évente P.A.C. felmérés. 

 

 

Eszközök: bordásfal, zsámoly, különböző méretű labdák, babzsák, karika. 
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Évfolyam: 1. 

1. Témakör: Rendgyakorlatok, téri tájékozódás Óraszám: 21 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Alakzatok. 

 

 

Térbeli tájékozódás. 

 

 

Helyzetgyakorlatok. 

 

Segítséggel álljanak körbe, oszlopba, 

vonalba sík talajon. 

 

Az előtte, mellette, mögötte utasítások 

alkalmazása. 

 

Futás, kúszás, mászás, csúszás, gurulás. 

kör, oszlop, vonal fogalmának tisztázása 

 

 

 

 

járás, futás, kúszás bemutatása 

 

Segítséggel tudjon körben állni, 

járni és oszlopban, vonalban 

sorakozni. 

 

Egyszerű mozgásos 

tevékenységekbe kapcsolódjon be. 

 

 
Évfolyam: 1. 

2. Témakör: Alapmozgások Óraszám: 18 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Lépcsőn járás. 

 

 

 

Járások. 

 

 

Szökdelés. 

 

Függeszkedés. 

 

Futás. 

Segítséggel. 

Kapaszkodás nélkül. 

Lépcsőn járás utánlépéssel. 

 

Talpon, sarkon, lábujjhegyen járás 

ütemtartás nélkül. 

 

Szökdelés páros lábon. 

 

Függeszkedés bordás falon. 

 

Irányítással: futkározás. 

 

 

fent 

lent 

 

láb, talp, sarok 

 

 

 

 

 

 

 

Tudjon lépcsőn segítség és 

kapaszkodás nélkül járni. 

 

 

 

 

 

Tudjon irányítással, futkározni. 
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Évfolyam: 1. 

3. Témakör: Alapvető testhelyzetek, szabad és kéziszer gyakorlatok Óraszám: 26 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Statikus helyzetek. 

 

 

 

Testrészek. 

 

 

Páros gyakorlatok. 

Segítséggel statikus helyzetek felvétele 

utánzás alapján, ülés, állás, fekvés, 

guggolás. 

 

Testkép: fej, törzs, végtagok. 

Testrészek mozgatása utánzás alapján. 

 

Harangozás, fűrészelés. 

ülni, állni, feküdni fogalmak tisztázása, 

bemutatása 

 

 

 

 

 

mondókák: húzz, koma 

 

Vegyen részt különféle 

mozgásszituációkban. 

 

Utánzással végezzen különböző 

gyakorlatokat. 

 
 

Évfolyam: 1. 

4. Témakör: Légzőgyakorlatok Óraszám: 11 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Álló helyzetben ki-be légzés. Utánzással ki-be légzéskor fel-leengedés. ki, befújni, szívni 

száj nyitva, csukva 

 

Utánzással végezzen gyakorlatokat. 
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Évfolyam: 1. 

5. Témakör: Dobások, labdás gyakorlatok Óraszám: 21 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Labdagyakorlatok. Segítséggel labda elkapása, dobása, 

forgatása. 

 

Ülő helyzetben gurítás, dobás megadott 

irányban. 

 

gömbölyű, gurul 

 

Segítséggel tudja a labdát dobni, 

elkapni, gurítani. 

 

 
Évfolyam: 1. 

6. Témakör: Játékos versenyek Óraszám: 14 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Konstrukciós játékok. 

 

Gyakorló játékok. 

 

 

Szerep játékok. 

 

 

Szabály játékok. 

 

Versenyek. 

 

Várépítés. 

 

Ugrálás kötélen. 

Hintázás. 

 

A környezethez kapcsolódó cselekvések 

eljátszása. 

 

Akadályversenyek, székfoglaló. 

 

Sorversenyek: kötélhúzás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

verseny 

 

ki a győztes? 

 

Játsszon irányítással egyszerű 

szabályjátékokat. 
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Évfolyam: 2. 
 

 

Cél: Az értelmileg akadályozott kisgyermek mozgáskultúráját kialakítani, mozgás összerendezettségét javítani. 

A játékot az örömforrás, a kapcsolatteremtés eszközévé tenni. 

A mozgást a testtartási hibák, motorikus fejletlenségek, testtartási rendellenességek korrekciójának eszközévé tenni. Az ügyességet, gyorsaságot, edzettséget fejleszteni. A 

pozitív személyiségjegyeket erősíteni. (akarat, kitartás). 

 

 

Feladat: A gyermek természetes mozgásainak fejlesztése. Az alapmozgások gyakorolása (csúszás, kúszás, mászás, járás, futás). 

Az egyszerű szabályok betartása. 

A tér és időbeli képzetek alapjainak lerakása, a feladattudat kezdeti kialakítása. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Tudjon egyhelyben állni. 

Tudjon ülésben és állásban egyszerű gyakorlatokat végezni. 

Tudjon kúszni, mászni. 

Tanúsítson együttműködési hajlamot a közös foglalkozásokon. 

Kapcsolódjon be egyszerű mozgásos tevékenységekbe. 

Tanuljon meg együtt játszani társaival. 

 

Értékelés: Folyamatos megfigyelés és szóbeli értékelés a koordinált mozgásformák kivitelezésében, az emlékezet, a feladatmegértés terén, az akaratlagosan kivitelezett 

feladatokban.  

Félévkor tájékoztatás. Év végén szöveges minősítés, értékelő tájékoztatással. 

Évente P.A.C. felmérés. 

 

 

Eszközök: bordásfal, zsámoly, különböző méretű labdák, babzsák, karika 

 

 

  



 

Tanterv/Bárczi     Általános Iskola     Műveltségi terület: Testnevelés és sport     Tantárgy: Mozgásnevelés 

 

288 288 

Évfolyam: 2. 

1. Témakör: Rendgyakorlatok Óraszám: 21 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Térbeli tájékozódás. 

 

 

 

 

 

Egyszerű utasítások végrehajtása. 

Segítséggel mögötte, eleje, vége 

fogalmak használata, a fogalmak 

bővítése: fent, lent. 

 

 

 

Irányítással: menj az ablakhoz, ülj le a 

padra utasítások végrehajtása. 

 

elöl 

hátul 

fent 

lent 

előtte 

alatta 

 

 

Irányítással tudjon egyszerű 

cselekvéseket végrehajtani. 

 

 

 

 

 
 

Évfolyam: 2. 

2. Témakör: Alapmozgások Óraszám: 18 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Statikus helyzetek. 

 

Járás. 

 

Gurulás. 

 

Kúszás. 

 

Függeszkedés. 

 

Szökdelés. 

 

 

Járás zenére, egyensúlyozó járás padon. 

 

Gurulás körtengely körül. 

 

Akadály alatt kúszás. 

 

Bordásfalon lógás. 

 

Karikába ki-be ugrálás. 

Zsámolyról fel-leszökdelés. 

 

 

 

tornaszerek neve: 

bordásfal 

pad 

zsámoly 

 

 

Kapcsolódjon be az egyszerű 

mozgásos tevékenységekbe. 
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Évfolyam: 2. 

3. Témakör: Alapvető testhelyzetek, szabad és kéziszer gyakorlatok Óraszám: 26 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Statikus helyzetek. Irányítással: fekvések, ülések, állások 

utánzása. 

Testkép: fej, has, láb, kéz. 

Fej: szem, fül, orr, száj. 

 

 

testrészek, érzékszervek megmutatása, 

megnevezése 

 

 

Legyen képes saját és társának 

testrészeit megmutatni, 

megnevezni. 

 

 

 
 

Évfolyam: 2. 

4. Témakör: Légzőgyakorlatok Óraszám: 11 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Ki-be légzés. Különböző testhelyzetek. 

Fújások ki-be légzéskor. 

Fel-leemelések. 

 

fújni, szívni Gyakorolja a helyes légzést. 
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Évfolyam: 2. 

5. Témakör: Dobások, labdás gyakorlatok Óraszám: 21 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Labdagyakorlatok. 

 

 

 

 

Páros gyakorlatok. 

Irányítással: labda 

gurítás, ütögetés, elkapás. 

Egy-két kezes alsó dobás meghatározott 

irányba. 

 

Labdagurítás egymásnak. 

 

 

gömbölyű 

pattog 

pöttyös 

 

Legyen képes labdát 

dobni, 

gurítani, 

birtokba venni. 

 

 
Évfolyam: 2. 

6. Témakör: Játékos versenyek 

 
Óraszám: 14 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Gyakorló játékok. 

Konstrukciós játékok. 

Szerepjátékok. 

 

 

 

Szabályjátékok. 

 

Sorverseny. 

Hintázás, ki-be pakolás, építés. 

 

A környezetismerethez kapcsolódó 

cselekvések eljátszása, mese 

dramatizálása. 

 

Tűz-víz játékok. 

 

Pad – karika - sorverseny. 

 

 

 

ki, be 

 

magas 

alacsony 

 

 

I 

 

Ismerjen fel egyszerű szabályokat, 

lehetőség szerint kapcsolódjon be 

a játékba. 
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Évfolyam: 3.  
 
 

Cél: A mindennapi élethez szükséges összerendezett mozgáskészségeket kialakítani. Az ügyességet, állóképességet, gyorsaságot, bátorságot, edzettséget fejleszteni. A 

tanulók érdeklődését felkelteni a saját és társai mozgása iránt. 

 

 

Feladat: Mozgáskészség fejlesztése. 

Mozgászavarok csökkentése, javítása. 

Mozgásigény kielégítése. Az alapmozgások fejlesztése: csúszás, mászás, ugrás, dobás. 

Egyszerű szabályokat betartása. 

A tér és időbeli képzetek alapjainak lerakása, a feladattudat kezdeti kialakulása. 

 

Elvárt teljesítmény: Segítséggel tájékozódjon alapvető téri helyzetben. 

Értsen meg egyszerű utasításokat.  

Tudjon szóbeli utasításra utánzással egyszerű alapmozgásokat, elemi szabadgyakorlatokat végrehajtani. 

Egyszerű mozgásos tevékenységekbe kapcsolódjon be. 

Tudja adott jelre mozgását elindítani, megállítani. 

Tudjon labdát dobni, elkapni. 

 

Értékelés: Folyamatos megfigyelés és szóbeli értékelés a koordinált mozgásformák kivitelezésében, az emlékezet, a feladatmegértés terén, az akaratlagosan kivitelezett 

feladatokban.  

Félévkor tájékoztatás. Év végén szöveges minősítés, értékelő tájékoztatással. 

Évente P.A.C. felmérés. 

 
 

Eszközök: kéziszerek, labdák, zsámoly, pad, tornaszőnyeg, babzsák, bordásfal. 
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Évfolyam: 3. 

1. Témakör: Rendgyakorlatok téri tájékozódás Óraszám: 21 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Tornasor kialakítása. 

 

 

Testfordulatok. 

 

Térérzékelés. 

Egyszerű alakzatok kialakítása. 

 

Segítséggel sorakozó magasság szint 

alapján Hol a helyem a tornasorban? Ki 

mellett álltam? 

Fordulás jelre: jobbra-balra. 

 

Rövid utasítások végrehajtása. 

 

alacsony 

magas 

jobb-bal 

 

Segítséggel alkalmazza a térbeli 

irányokat. 

 

 
Évfolyam: 3. 

2. Témakör: Alapmozgások Óraszám: 18 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Egyensúlyozó gyakorlatok. 

 

 

Gurulás. 

 

Statikus helyzetek. 

 

Lépcsőn járás. 

Segítséggel járás tornapadon, lépcsőn. 

Járás külső-belső talp-élen. 

 

Gurulás hossztengely körül. 

 

Törökülés, nyújtott ülés. 

 

Lefelé járás lépcsőn folyamatosan 

utánlépéssel. 

pad 

billeg, egyensúly 

 

 

 

 

 

Tudjon a lépcsőn lefelé 

kapaszkodással, felfelé utánlépéssel 

járni. 
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Évfolyam: 3. 

3. Témakör: Alapvető testhelyzetek, szabad és kéziszer gyakorlatok  Óraszám: 26 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Szabadgyakorlatok. 

 

 

 

Mozgáskontroll. 

Segítséggel: 

testrészek mozgatása, ütemre fej, kar, láb, 

törzs. 

 

Tükör előtt végzett gyakorlatok: 

döntések, hajlítások, kar, lábemelések. 

 

testséma Tudjon két elemből álló 

mozdulatsort bemutatás után 

visszaadni. 

 

 

 
 

 

Évfolyam: 3. 

4. Témakör: Légzőgyakorlatok Óraszám: 11 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Hasi légzés. Ki-be légzés körmozgással ülésben, 

állásban. 

 

légzés Tudja a levegővételt és kifújást 

jelre végrehajtani. 
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Évfolyam: 3. 

5. Témakör: Dobások: labdás gyakorlatok Óraszám: 21 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Alsó, felső dobás. 

 

 

 

Páros labdagurítás. 

Segítséggel: 

egy és két kezes alsó és felső dobás 

társnak, megadott célba, levegőbe. 

 

Labdagurítás társnak ülő és álló 

helyzetben. 

 

 

alul 

felül 

 

 

 

 

Tudjon labdát fogni, elkapni, célba 

dobni. 

 

 

 

 

 
Évfolyam: 3. 

6. Témakör: Játékos versenyek Óraszám: 14 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Alapmozgások alkalmazása. 

 

 

Szabályjátékok. 

Versenyjátékok. 

 

Irányítással: 

járások, mászások, kúszások, ugrások. 

 

Bújócska, fogócska, kötélhúzás, 

versenyfutás. 

 

 

 

Cél, célba érés 

győztes 

 

 

Ismerjen fel és tartson be egyszerű 

szabályokat. 
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Évfolyam: 4. 
 

 

Cél: A mindennapi élethez szükséges összerendezett mozgáskészségeket kialakítani. Az ügyességet, állóképességet, gyorsaságot, bátorságot, edzettséget fejleszteni. A 

tanulók érdeklődését felkelteni a saját és társai mozgása iránt. 

 

 

Feladat: Mozgáskészség fejlesztése. 

Mozgászavarok csökkentése, javítása. 

Mozgásigény kielégítése. Az alapmozgások fejlesztése: csúszás, mászás, ugrás, dobás. 

Egyszerű szabályokat betartása. 

A tér és időbeli képzetek alapjainak lerakása, a feladattudat kezdeti kialakulása. 

 

Elvárt teljesítmény: Segítséggel tájékozódjon alapvető téri helyzetben. 

Értsen meg egyszerű utasításokat.  

Tudjon szóbeli utasításra utánzással egyszerű alapmozgásokat, elemi szabadgyakorlatokat végrehajtani. 

Egyszerű mozgásos tevékenységekbe kapcsolódjon be. 

Tudja adott jelre mozgását elindítani, megállítani. 

Tudjon labdát dobni, elkapni. 

 

Értékelés: Folyamatos megfigyelés és szóbeli értékelés a koordinált mozgásformák kivitelezésében, az emlékezet, a feladatmegértés terén, az akaratlagosan kivitelezett 

feladatokban.  

Félévkor tájékoztatás. Év végén szöveges minősítés, értékelő tájékoztatással. 

Évente P.A.C. felmérés. 

 
 

Eszközök: kéziszerek, labdák, zsámoly, pad, tornaszőnyeg, babzsák, bordásfal. 
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Évfolyam: 4. 

1. Témakör: Rendgyakorlatok, téri tájékozódás Óraszám: 21 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Sorakozó. 

 

 

 

Testfordulatok. 

 

 

 

 

Irányok alkalmazása. 

 

Segítséggel: 

sorakozás magasság szerint: oszlop, 

vonal. 

 

Megadott irányba ugrás jelre, 

vezényszóra előre, hátra. 

Járás ütemezéssel, tapssal énekszóra, 

mondókára. 

 

Jobb, bal fordulatok végzése. 

oszlop 

vonal 

alacsony 

magas 

kicsi, nagy 

jobb, bal 

 

Tudjon együtt szaladni társaival. 

 

Helyesen használja az irányokat. 
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Évfolyam: 4. 

2. Témakör: Alapmozgások Óraszám: 18 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Statikus helyzetek. 

 

Járások. 

 

 

 

 

 

Függeszkedés. 

 

Gurulás. 

 

 

 

 

Kúszás, mászás, szökdelés. 

 

Segítséggel: kéz és lábtámaszok. 

 

Járás magas térdeléssel. 

Járás emelkedőn, lejtőn, előre hátra, 

lépcsőn járás folyamatosan, 

egyensúlyozó járás padon, 

tárgyak átlépése. 

 

Bordásfalon /térdfelhúzással/. 

 

Guruló átfordulás előre, guggolásba 

érkezés. 

Guruló átfordulás előre, guggolásba 

érkezés. 

 

Akadályok alatt. 

Folyamatosan szökdelés előre hátra. 

 

 

 

 

előre 

hátra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emelkedő 

lejtő 

 

 

Tudjon járás közben tárgyakat 

átlépni. 

 

Ismerje fel az egyes járásmódokat, 

egyszerű alapmozgásokat, 

bemutatás alapján tudja 

reprodukálni. 
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Évfolyam: 4. 

3. Témakör: Alapvető testhelyzetek, szabad és kéziszer gyakorlatok  Óraszám: 26 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Testrészekkel végezhető gyakorlatok. Segítséggel szabad és kéziszer 

gyakorlatok. 

 

Két egyszerű mozgáselem 

összekapcsolása: 

ugrás terpeszbe, taps fej fölött. 

 

 

 

 

ütem 

egyenletes lüktetés 

 

 

Tudjon két elemből álló 

mozdulatsort bemutatás után 

visszaadni. 

 
 

Évfolyam: 4. 

4. Témakör: Légzőgyakorlatok Óraszám: 11 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Ki-be légzés összhangja. 

 

 

Fúvógyakorlatok. 

Segítséggel ülés, állás, járás körben 

végzett levegőgyakorlatok. 

 

Önállóan: pingpong labda fújása 

Pihefújás versenyszerűen. 

 

 

 

 

fújni 

szívni 

 

 

Törekedjen a helyes légzésre. 
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Évfolyam: 4. 
5. Témakör: Dobások labdás gyakorlaton Óraszám: 21 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Labdagyakorlatok. 

 

 

Labdadobás. 

Segítséggel labdapattogtatás, 

labda elkapás. 

 

Labda célba dobása. 

Egykezes alsó és felső dobás. 

Álló labda elrúgása. 

 

 

 

 

cél 

alsó dobás 

felső dobás 

Tudja a labdát kezelni. 

 

 
Évfolyam: 4. 

6. Témakör: Játékos versenyek Óraszám: 14 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Versenyjátékok. 

 

 

 

 

Fogójátékok. 

 

 

Mozgásos népi játékok. 

Labdával végezhető váltóversenyek. 

Futó versenyek. 

Sorváltó békaugrással. 

Sorverseny talicskázással. 

 

Karikafogó. 

Sapkafogó. 

Kutyafogó. 

Bújj bújj, itt megyek.. 

Lipem - lopom.., Héja, héja... 

 

 

Sorverseny 

 

 

 

fogócska, fogó 

 

 

Tudják az egyszerű 

játékszabályokat betartani. 
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Évfolyam: 5. 
 

 

Cél: Mozgást megszerettetni. 

Mozgásigényt kielégíteni. 

Túlmozgásos vagy mozgásszegény állapotot megszüntetni. 

Állóképességet fokozni. 

Közösségi szellemet kialakítani. A félénkséget, szorongást leküzdeni. A magabiztosságot fejleszteni. 

 

 

Feladat: Egyszerű testhelyzetek leutánozása, kar, lábtartások. 

Egyszerű lépéskombinációk elvégzése. 

Labda dobása, -alsó, felső, kétkezes dobás. 

Ütemtartás (dob, síp, egyéb hangszer). 

Négyütemű kar, láb, törzsgyakorlatok bemutatás utáni végrehajtása segítséggel. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Tartson be egyszerű szabályokat.  

Ismerje fel és reprodukálja az egyszerű alapmozgásokat, járásmódokat. Utánozza a legegyszerűbb testhelyzeteket. 

Tudjon két elemből álló mozdulatsort bemutatás után visszaadni. 

 

Értékelés: Folyamatos megfigyelés és szóbeli értékelés az emlékezet, feladatmegértés terén, a célszerűen, akaratlagosan kivitelezett feladatokban. 

Félévkor tájékoztatás. Év végén szöveges minősítés, értékelő tájékoztatással. 

Évente P.A.C. felmérés. 

 

Eszközök: különböző méretű labdák, medicinlabda, zsámoly, pad, tornaszőnyeg, karika, kis labda (bőr), bordásfal, szalag, bot. 
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Évfolyam: 5. 

1. Témakör: Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 

 
Óraszám: 21 

Tananyag Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Sorakozások. 

 

 

 

 

 

Testfordulatok. 

 

Segítséggel: egyes, kettes oszlop és vonal 

kialakítása, 

nyitódás kartávolságra, záródás, 

sorakozó magasság szerint 

elhelyezkedés szóbeli utasításra. 

 

Testfordulatok vezényszóra. 

 

nyit 

zár 

kartávolság 

 

Tudjon nagyság szerint sorakozni. 

 

 

 

 

Tudja az utasítást végrehajtani. 
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Évfolyam: 5. 

2. Témakör: Alapmozgások Óraszám: 18 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Támaszok. 

 

Járások. 

 

 

Szökdelések. 

 

Gurulások. 

 

 

Járások. 

 

 

Mászások. 

 

Függeszkedés. 

 

 

Gurulás. 

 

Térdelő támasz. 

Fekvőtámasz. 

Rákjárás. 

Pókjárás. 

 

Előre, hátra, akadályon átszökdelés. 

 

Nyújtott ülésből guruló átfordulás hátra, 

oldalra gurulás. 

 

Irányítással: járás ütemezéssel, tapssal, 

énekkel, zenével. 

 

Bordásfalra fel-lemászás. 

 

Függeszkedés bordásfalon. 

térdfelhúzással, lábemelgetéssel. 

 

Önállóan: járás közben akadályok 

átlépése guggoló átfordulás előre. 

 

 

 

rák 

pók 

 

 

 

 

 

 

 

 

ütem 

taps 

ritmus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudjon utánzással különféle 

gyakorlatokat végezni. 
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Évfolyam: 5. 
3. Témakör: Alapvető testhelyzetek, szabad és kéziszer gyakorlatok  Óraszám: 26 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Kéziszer gyakorlatok. 

 

 

 

Szabadgyakorlatok. 

 

 

 

 

Légzőgyakorlatok. 

 

 

 

Versenyfeladatok. 

Irányítással: labdával, babzsákkal, 

bottal, szalaggal két ütemre végezhető 

gyakorlatok. 

 

Zenére két mozgáselem 

összekapcsolása: 

-karkörzés, karhúzás 

-karfordulatok: oldalsó, mellső, magas. 

 

Irányítással: levegő benntartása, 

kifújása, légzés ütemezéssel. 

 

 

Önállóan: 

léggömbfújás, pingpong labdafújás. 

 

 

Kézi szerek neve funkciója 

 

 

 

 

 

 

 

tüdő 

ki-be légzés 

 

Tudja a gimnasztikai gyakorlatokat 

leutánozni. 

 

 

 

 

 

 

Törekedjen a helyes légzésre. 
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Évfolyam: 5. 

4. Témakör: Légzőgyakorlatok Óraszám: 11 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Légzéstechnika. Irányítással levegővétel, benntartás, 

kifújás ütemezéssel. 

Hasi légzés, mellkasi légzés. 

 

has 

mellkas 

 

Törekedjen a helyes levegővételre, 

a helyes légzésre. 

 

 

 

 

Évfolyam: 5. 
5. Témakör: Dobások, labdás gyakorlatok Óraszám: 21 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Labdagyakorlatok. Önállóan: labdapattogtatás, 

egykezes alsó, felső dobás, 

nagylabda dobás, elkapás, 

labda elkapása járás közben,  

célbadobás mozgó társra (kidobós) 

páros labdagyakorlatok. 

 

 

 

gurul 

cél 

 

 

Tudjon egykezes alsó és felső 

dobással célba dobni. 
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Évfolyam: 5. 

6. Témakör: Játékos versenyek Óraszám: 14 

Tananyag Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Küzdőjátékok elemeinek alkalmazása. Irányítással: sor-, futó-, váltóversenyek. 

Mozgásos népi játékok (Héjja, héjja...). 

Társsal végezhető versenyek: talicskázás, 

labdaviadal. 

Békaugrás akadály megkerülésével. 

 

 

játékszabályok 

 

Tudjon csapatához alkalmazkodni, 

örüljön mások sikerének. 
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Évfolyam: 6. 
 

 

Cél: Mozgást megszerettetni. 

Mozgásigényt kielégíteni. 

Túlmozgásos vagy mozgásszegény állapotot megszüntetni. 

Állóképességet fokozni. 

Közösségi szellemet kialakítani. A félénkséget, szorongást leküzdeni. A magabiztosságot fejleszteni. 

 

 

Feladat: Egyszerű testhelyzetek leutánozása, kar, lábtartások. 

Egyszerű lépéskombinációk elvégzése. 

Labda dobása, -alsó, felső, kétkezes dobás. 

Ütemtartás (dob, síp, egyéb hangszer). 

Négyütemű kar, láb, törzsgyakorlatok bemutatás utáni végrehajtása segítséggel. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Tartson be egyszerű szabályokat.  

Ismerje fel és reprodukálja az egyszerű alapmozgásokat, járásmódokat. Utánozza a legegyszerűbb testhelyzeteket. 

Tudjon két elemből álló mozdulatsort bemutatás után visszaadni. 

 

Értékelés: Folyamatos megfigyelés és szóbeli értékelés az emlékezet, feladatmegértés terén, a célszerűen, akaratlagosan kivitelezett feladatokban. 

Félévkor tájékoztatás. Év végén szöveges minősítés, értékelő tájékoztatással. 

Évente P.A.C. felmérés. 

 

Eszközök: különböző méretű labdák, medicinlabda, zsámoly, pad, tornaszőnyeg, karika, kis labda (bőr), bordásfal, szalag, bot. 
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Évfolyam: 6. 

1. Témakör: Rendgyakorlatok, téri tájékozódás Óraszám: 21 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Térérzékelés. 

 

 

 

 

 

Testfordulatok. 

Segítséggel: a téren való elhelyezkedés 

szóbeli utasításra, -bordásfal mellé 

szekrény elé, -zsámolyra. 

Sorakozó magasság szerint sípszóra, 

nyitódás, záródás, kartávolság. 

 

Testfordulatok vezényszóra. 

 

tornaszekrény 

nyit 

zár 

kartávolság 

 

 

Tudjon vezényszóra különböző 

sorakozási gyakorlatokat elvégezni. 

 

 
Évfolyam: 6. 

2. Témakör: Alapmozgások Óraszám: 18 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Járás. 

 

 

 

 

Mászás. 

 

 

Távolugrás. 

 

Gurulás. 

Segítséggel: egyensúlyozó járás 

megfordított padon,  

lépés ritmusának változtatása, 

lépcsőnjárás kapaszkodás nélkül. 

 

Bordásfalra felmászás fok kihagyással. 

Függeszkedés térdemeléssel. 

 

Helyből távolugrás. 

 

Guruló átfordulás hátra ülésből. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nyújtott ülés 

 

 

 

 

 

Segítséggel tudjon bordásfalon 

függeszkedni. 

 

 

 

 



 

Tanterv/Bárczi     Általános Iskola     Műveltségi terület: Testnevelés és sport     Tantárgy: Mozgásnevelés 

 

308 308 

 

 
Évfolyam: 6. 

3. Témakör: Alapvető testhelyzetek, szabad és kéziszer gyakorlatok  Óraszám: 26 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Összetett gyakorlatok. 

 

 

Testhelyzetek. 

 

Szabad és kéziszer gyakorlatok. 

Segítséggel: négyütemű kar, törzs 

lábgyakorlatok végzése. 

 

Szóbeli utasításra kar és lábtartások. 

 

Önállóan: kétütemű szabad és kéziszer 

gyakorlatok. 

Szabadgyakorlatok zenére. 

 

 

négy ütem 

 

 

 

 

 

Segítséggel, utánzással hajtson 

végre négyütemű gyakorlatokat. 

 
 

 

Évfolyam: 6. 

4. Témakör: Légzőgyakorlatok Óraszám: 11 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Légzéstechnika. Segítséggel: levegővétel, kifújás 

ütemezéssel, számlálással. 

Levegő benntartása. 

 

 

számlálás: 1, 2, 3, 4, 5 

Gyakorolja a helyes 

légzéstechnikát. 
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Évfolyam: 6. 

5. Témakör: Dobások labdás gyakorlatok Óraszám: 21 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Labdagyakorlatok. Önállóan: labdavezetés folyamatosan, 

célba dobás, kosárra dobás, 

mozgó labda elrúgása. 

 

 

kosárlabda 

Tudjon egykezes alsó felső 

dobással célba dobni. 

 

 
Évfolyam: 6. 

6. Témakör: Játékos versenyek Óraszám: 14 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Versenyjátékok. Váltóversenyek: futás labdahordással, 

labdaadogató. 

 

Fogójátékok: 

- kutyafogó 

- sóbálvány. 

 

Ügyességi játékok: 

babzsák-fogyasztó 

tolvajlépés. 

 

 

 

 

 

szabályok 

váltóverseny 

 

 

 

Alakuljon ki a versenyszellem. 
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Testnevelés 

Évfolyam: 7 -8. 
 

Cél:  

A rendszeres mozgás, testedzés, és az egészséges életmód iránti igényt kialakítani. Az egészséges testi fejlődést biztosítani. 

A mozgásnevelés tantárgy tanítása során kialakított és begyakorolt mozgáselemeket rögzíteni. 

A sportjátékokhoz szükséges elemi és tájékozódási képességet /figyelem/ fejleszteni. 

Az ügyességet, erőt, állóképességet, kitartást, edzettséget, bátorságot, akaratot fejleszteni. 
 

Feladat:  
A sportjátékok alapvető játékelemeinek megismerése. 

Gimnasztikai alapformájú gyakorlatok rögzítése. 

Térbeli irányok viszonyfogalmak használata. 

Alapmozgások gyakorlása. 

Testi fejlődés zavarainak korrekciója. 

Labda-biztonság növelése. 

Növekvő elem és ütemszámú mozgássorok elsajátítása. 

 

Elvárt teljesítmény:  

Irányítással végezzen összetett utánzó gyakorlatokat, törekedjen az ütemtartásra. 

Próbálkozzon hosszabb labdavezetéssel. Tudjon alsó és felső dobással célba dobni. 

Végezzen izomerősítő gyakorlatokat mind hosszabb időtartamban. 

Ismerje az általa használt tornaszerek nevét, azok balesetmentes használatát. 

Aktívan kapcsolódjon be a versenyjátékokba, tudjon csapatához alkalmazkodni. 

 

Értékelés:  

Folyamatos megfigyelés és szóbeli értékelés a versenyzésekben, sportjátékokban, a szocializáció terén a küzdés, kitartás képességének kialakulásában. Félévkor szóbeli 

tájékoztatás. Év végén minősítés osztályzattal, kiegészítve részletes írásbeli tájékoztatással. 

Évenként P.A.C. felmérés. 
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A tanterv teljesítéséhez javasolt órakeret 

 

Évfolyamok 7. 8. 

Heti óraszám 3 3 

Éves óraszám 111 111 

 

 

 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 
 

Témakör / Évfolyam 7. 8. 

1. Rendgyakorlat téri tájékozódás 22 22 

2. Gimnasztikai gyakorlatok  19 19 

3. Képességfejlesztő gyakorlatok játékos feladatok 27 27 

4. Labdás gyakorlatok  22 22 

5. Sportjátékok elemei 21 21 
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Évfolyam: 7. 
 

 

Cél: A rendszeres mozgás, testedzés, és az egészséges életmód iránti igényt kialakítani. Az egészséges testi fejlődést biztosítani. 

A mozgásnevelés tantárgy tanítása során kialakított és begyakorolt mozgáselemeket rögzíteni. 

A sportjátékokhoz szükséges elemi és tájékozódási képességet /figyelem/ fejleszteni. 

Ügyességet, erőt, állóképességet, kitartást, edzettséget, bátorságot, akaratot fejleszteni. 

 

 

Feladat: A sportjátékok alapvető játékelemeinek megismerése. 

Gimnasztikai alapformájú gyakorlatok rögzítése. 

Térbeli irányok viszonyfogalmak használata. 

Alapmozgások gyakorlása. 

Testi fejlődés zavarainak korrekciója. 

Labda- biztonság növelése. 

Növekvő elem és ütemszámú mozgássorok elsajátítása. 

 

Elvárt teljesítmény: Irányítással végezzen összetett utánzó gyakorlatokat, törekedjen az ütemtartásra. 

Próbálkozzon hosszabb labdavezetéssel. Tudjon alsó és felső dobással célba dobni. 

Mind hosszabb időtartamban végezze az izomerősítő gyakorlatokat. 

Ismerje az általa használt tornaszerek nevét, azok balesetmentes használatát. 

Aktívan kapcsolódjon be a versenyjátékokba, tudjon csapatához alkalmazkodni. 

 

Értékelés: Folyamatos megfigyelés és szóbeli értékelés a versenyzésekben, sportjátékokban, a szocializáció terén a küzdés, kitartás képességének kialakulásában. Félévkor 

szóbeli tájékoztatás. Év végén minősítés osztályzattal, kiegészítve részletes írásbeli tájékoztatással. 

Évenként P.A.C. felmérés. 

 

 

Eszközök: karika, labda, zsámoly, bot, szalag, bordásfal, kötél, rúd, tornaszőnyeg, magnó, kézi szerek. 
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Évfolyam: 7. 

1. Témakör: Rendgyakorlatok, téri tájékozódás Óraszám: 22 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Sorakozás. 

 

 

 

Menetelés. 

 

Testfordulatok. 

Segítséggel: sorakozó magasság szerint, 

járás egysoros, kétsoros, háromsoros 

oszlopban. 

Nyitódás, záródás, helyben járás, jelre 

elindulás, megállás, járás lábujjhegyen. 

 

Sarkon jobbra, balra fordulatok 

vezényszóra. 

 

 

 

 

nyit 

zár 

jobb 

bal 

 

Tudjon önállóan sorakozni, 

ismerje az irányokat. 

 
 

Évfolyam: 7. 

2. Témakör: Gimnasztikai gyakorlatok Óraszám: 19 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Mozgáselemek összekapcsolása. 

 

 

 

 

Kéziszer és szabadgyakorlatok. 

Begyakorolt mozgáselemek 

összekapcsolása. Helybenfutás magas 

térdemeléssel, terpeszállás, törzshajlítás, 

bokaérintés. 

 

Szalag, babzsák, labda, súlyzó 

használata. 

Négyütemű gyakorlatok. 

 

 

négy ütem 

Értsen meg egyszerű utasításokat. 

 

 

Használja megfelelően a kézi 

szereket. 
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Évfolyam: 7. 

3. Témakör: Képességfejlesztő gyakorlatok, játékos feladatok Óraszám: 27 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Guggolás. 

 

Kúszás. 

Függeszkedés. 

Távolugrás. 

 

Guruló átfordulás. 

Állórajt. 

 

Segítséggel: guggoló járás. 

 

Kúszás padok között. 

Bordásfal gyakorlatok. 

Egy lábról elrugaszkodás, távolugrás 

nekifutásból. 

Sorozatban guruló átfordulások. 

Álló rajtból-versenyfutás. 

 

 

 

 

 

 

sorozat 

állórajt 

 

A szóbeli utasításokat értse meg. 

 

 
Évfolyam: 7. 

4. Témakör: Labdás gyakorlatok Óraszám: 22 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Kislabda-dobás előkészítése. 

 

Átadások. 

 

 

Labdavezetés. 

 

Kislabda dobása álló helyzetből. 

Célba dobás. 

Egykezes, kétkezes mellső átadások, 

különböző feladathelyzetekben. 

 

Váltott kézzel járás körben akadályok 

megkerülése, labdavezetések. 

 

 

 

 

 

 

váltott kéz 

 

 

Értse meg és tartsa be a 

szabályokat. 
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Évfolyam: 7. 

5. Témakör: Sportjátékok elemei Óraszám: 21 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Kosárlabda. 

 

 

 

Pingpong. 

 

Tollaslabda. 

 

Segítséggel: 

Alapállás – megindulás - megállás, 

labdavezetés kosárra dobás, védekezés,  

kapura lövés. 

Pingpongozás, átütés, szerválás. 

 
Szivacslabda ütögetése. 

 

kosárpalánk 

kapu 

gól 

szerva 

 

 

 

Igyekezzen betartani a 

sportjátékok elemi szabályait. 
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Évfolyam: 8. 
 

 

Cél: A rendszeres mozgás, testedzés, és az egészséges életmód iránti igényt kialakítani. Az egészséges testi fejlődést biztosítani. 

A mozgásnevelés tantárgy tanítása során kialakított és begyakorolt mozgáselemeket rögzíteni. 

A sportjátékokhoz szükséges elemi és tájékozódási képességet /figyelem/ fejleszteni. 

Ügyességet, erőt, állóképességet, kitartást, edzettséget, bátorságot, akaratot fejleszteni. 

 

 

Feladat: A sportjátékok alapvető játékelemeinek megismerése. 

Gimnasztikai alapformájú gyakorlatok rögzítése. 

Térbeli irányok viszonyfogalmak használata. 

Alapmozgások gyakorlása. 

Testi fejlődés zavarainak korrekciója. 

Labda- biztonság növelése. 

Növekvő elem és ütemszámú mozgássorok elsajátítása. 

 

Elvárt teljesítmény: Irányítással végezzen összetett utánzó gyakorlatokat, törekedjen az ütemtartásra. 

Próbálkozzon hosszabb labdavezetéssel. Tudjon alsó és felső dobással célba dobni. 

Mind hosszabb időtartamban végezze az izomerősítő gyakorlatokat. 

Ismerje az általa használt tornaszerek nevét, azok balesetmentes használatát. 

Aktívan kapcsolódjon be a versenyjátékokba, tudjon csapatához alkalmazkodni. 

 

Értékelés: Folyamatos megfigyelés és szóbeli értékelés a versenyzésekben, sportjátékokban, a szocializáció terén a küzdés, kitartás képességének kialakulásában. Félévkor 

szóbeli tájékoztatás. Év végén minősítés osztályzattal, kiegészítve részletes írásbeli tájékoztatással 

Évenként P.A.C. felmérés. 

 

 

Eszközök: karika, labda, zsámoly, bot, szalag, bordásfal, kötél, rúd, tornaszőnyeg, magnó, kézi szerek. 
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Évfolyam: 8. 

1. Témakör: Rendgyakorlatok, téri tájékozódás Óraszám: 22 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Járások. 

 

 

 

Sorakozó. 

Irányítással: 

menetelés helyben járással, igazodás, 

sorbontás, jobb, baloldal érzékelése. 

 

Magasság szerint sorakozó, jelentés 

vezényszavak. 

 

 

jobb 

bal 

 

magas, alacsony 

 

 

Törekedjen a gyakorlatok egyre 

pontosabb végrehajtására. 

 

 
 

 

Évfolyam: 8. 

2. Témakör: Gimnasztikai alapformák Óraszám: 19 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Két-három mozgáselem összekapcsolása. 

 

 

 

Szakkifejezések alkalmazása. 

 

Négy ütemre végzett gyakorlatok 

pl. alapállás, ugrás terpeszbe, kar- oldalsó 

középtartásba, taps fej fölött, vissza 

alapállásba, mellső középtartás, 

oldalsó középtartás, terpesz. 

 

 

terpeszállás 

oldalsó középtartás 

mellső középtartás 

magas tartás  

 

Tudja huzamosabb ideig az 

alapgyakorlatokat végezni. 
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Évfolyam: 8. 

3. Témakör: Képességfejlesztő gyakorlatok Óraszám: 27 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Távolugrás. 

 

 

Függeszkedés. 

 

 

Gurulóátfordulás. 

 

Kúszás. 

 

Mászás. 

 

Futás. 

 

Egyensúlyozó járás. 

 

Segítséggel: 

helyben rugózásból elrugaszkodás. 

 

Függeszkedés kötélen vagy bordásfalon. 

 

Guruló átfordulás hátra. 

 

Irányítással: 

kúszás akadályok között 

mászás akadályon át. 

 

30-60 m-és versenyfutás állórajtból. 

 

Pad merevítőjén egyensúlyozás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

méter 

 

 

Működjön együtt egyre hosszabb 

ideig a tartásjavító és izomerősítő 

gyakorlatokban. 

 
Évfolyam: 8. 

4. Témakör: Labdás gyakorlatok Óraszám: 22 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Kislabda dobás. 

 

 

 

Labdavezetés. 

Irányítással: 

dobóterpeszből kidobás, célba dobás, 

alsó, felső dobás. 

 

Lassú futás közben labdavezetés az 

ügyesebb kézzel. 

 

 

 

 

 

labdavezetés 

 

 

 

 

 

 

Tudjon egyre biztosabban labdát 

vezetni. 
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Évfolyam: 8. 

5. Témakör: Sportjátékok elemei Óraszám: 21 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Kosárlabda. 

 

 

 

Labdarúgás. 

 

Tollaslabda. 

 

Pingpong. 

Irányítással: 

alapállás, megindulás, megállás 

labdavezetés, átadás kosárra dobás. 

 

Kapura lövés. 

 

Szivacslabda ütögetése. 

 

Pingpongozás, átütés az asztal másik 

oldalára. 

 

 

 

kétkezes mellső átadás 

 

 

 

 

 

szerválás 

 

 

Tartsa be minél pontosabban a 

szabályokat. 

 

 



 

 

320 320 

 

 

 

 

 

MŰVÉSZETEK 
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Ének - zene 

Évfolyam: 1 – 8 
 

 

Cél: 

A tanulót sikerélményhez juttatni a megismerési folyamatok során. 

Játékos, felszabadult légkör biztosításával nyújtani segítséget a harmonikus személyiségfejlesztéshez, a félénkség, a 

szorongás, a gátlás leküzdéséhez. 

A személyiség egészére fejlesztő hatású élményeket nyújtani. A tanuló esztétikai érzékét fejleszteni, érzelmei életét 

gazdagítani. A nemzeti öntudat kialakulását segíteni. 

Az együtt éneklés örömével segíteni a foglalkozások jó hangulatának kialakulását. 

Az ének-zenével, mint közös nyelvvel segíteni, összekapcsolni a sérült és ép embereket. 

 

 

Feladat: 

Az egyenletes lüktetés megérezése, átvétele. 

Mondókák, dalok, körjátékok megismertetése, bővítése. 

Gyakorlatok végzése a tempó, a dinamika figyelembevételével. 

Éneklés közösen és egyénileg. Mozgásos-táncos feladatok végzése.  

 

 

Elvárt teljesítmény: 

Tanuljon hallás után egyszerű népdalokat, gyermekdalokat. Alkalmazza játékos gyakorlatok során az egyszerű táncos, 

bábos kifejezési formákat. 

Tudjon rövid verseket, meséket dramatizálva egyszerűen előadni. 

Vegyen részt csoporton belüli szereplésekben. 

 

Értékelés:  

Folyamatos megfigyelés és értékelés élethelyzetekben, bármilyen kommunikatív megnyilvánulásban, játékban. 

Félévkor rövid tájékoztatás, év végén szöveges minősítés és értékelő tájékoztató. 
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. 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt órakeret 

 

Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám 2 2 2 2 2 2 2 2 

Éves óraszám 74 74 74 74 74 74 74 74 
 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt órakeret 

 

Témakörök / Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Gyermekjátékok 18 14 8 - - - - - 

2. Gyermekversek 14 14 16 14 10 10 - - 

3. Gyermekdalok  14 16 18 18 12 10 - - 

4. Népdalok - - - 12 8 10 18 21 

5. Ünnepkörök dalai  14 14 14 14 15 14 24 16 

6. Tánc és drámajáték - - - - 8 14 12 16 

7. Ritmus és hallásfejlesztés 14 16 18 16 21 16 20 21 
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Évfolyam: 1. 

 

 
Cél: Játékos, felszabadult légkör biztosításával segítséget nyújtani a harmonikus személyiségfejlesztéshez, a félénkség, a gátlás, a szorongás leküzdéséhez. 

 

 

Feladat: Néhány soros egyszerű dalok mozgással kísért előadása közösen. 

Hallásfejlesztés. Jól elkülöníthető zörejek, hangok felismerése, néhány hangszer hangjának megkülönböztetése. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Együttműködéssel legyen bevonható a nevelő által kezdeményezett páros játékokba. 

A páros játékok adjanak alkalmat a gyermekkel való kontaktus megteremtésére. 

Tudjon néhány mondókát, gyermekdalt együttműködéssel elmondani, elénekelni. 

Együttműködéssel, segítséggel érzékelje a mérő lüktetését járás közben. 

 

 

Értékelés: Folyamatos megfigyelés élethelyzetekben, bármilyen kommunikatív megnyilvánulásban, játékban. 

Félévkor rövid tájékoztatás, év végén szöveges minősítés és értékelő tájékoztató. 
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Évfolyam: 1. 

1. Témakör: Gyermekjátékok 

 

Óraszám: 18 
 

Tananyag 
 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Altatók. 

 

 

Tenyérjátékok. 

 

 

Simogatók. 

 

 

Ujj- játékok. 

 

 

 

Hintáztatók. 

 

Lovagoltatók. 

 

Sétáltatók. 

 

 

 

Utánzó játékok. 

Dallam dúdolásával, éneklésével baba 

ringatása. 

 

Mondóka, dal ütemére tapsolás, tenyér 

körkörös simogatása, csiklandozása. 

 

Mondókák ritmusára testrészek, tárgyak 

megérintése, simogatása. 

 

Egyszerűbb ujj-kiszámoló, mondókákra 

tenyér ökölbe szorítása, majd az ujjak 

egyenkénti, nyitása, csukása, rázása. 

 

Ritmusra test, törzs, láb hintáztatása 

jobbra, balra. 

 

Rövid mondókákra lovagoltatás 

ritmusának megéreztetése térden. 

Énekek, mondókák ütemére léptetés, 

egyenes vonalon, körben. 

 

Állatok hangjának, mozgásának utánzása. 

 

alszik, ébren van 

 

 

kar, kéz, tenyér 

taps, tenyér, simogatás, csiklandozás 

 

fej, nyak, törzs, kéz, láb 

 

 

ujjak, ököl, jobb, bal, előre, hátra 

 

 

 

ló, lovaglás, ugrik, szalad, vágtat  

 

 

egyenes vonal, kör, guggolás, megáll, 

elindul 

 

 

 

kutya, macska, ló, tehén, disznó, kecske, 

liba, kacsa, egér 

 

Próbálja meg leutánozni a 

mozgást, dúdolja a dallamot. 

 

Legyen együttműködő. 

 

 

Mutassa meg főbb testrészeit. 

 

 

Próbálja meg leutánozni a 

mozdulatokat. Próbálja meg 

leutánozni a mozgást. 

 

 

Legyen együttműködő. 

 

 

Együttműködéssel tudjon egyenes 

vonalon, körben iránytartással 

lépegetni. 

 

 

 

Kapcsolódjon be a közös játékba. 
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Évfolyam: 1. 

2. Témakör: Gyermekversek 

 
 Óraszám: 

18 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Mondókák. 

 

 

Kiszámolók. 

 

 

 

Versek. 

Néhány soros egyszerű mondóka 

mozgással kísért előadása. 

 

Hangsúlyozott ritmussal kísért 

kiszámolók. 

 

 

Rövid versek évszakokról, ismert 

állatokról, dallamosságuk érzékeltetése 

bábok segítségével. 

A mondókákban található ismeretlen 

szavak 

 

A kiszámolókban található ismeretlen 

szavak 

A versekben található ismeretlen szavak 

 

tavasz, nyár, ősz, tél 

Utánozza a mozgást. 

 

 

Kapcsolódjon be a játékba. 

 

 

 

Szívesen hallgasson zenét. 

 

 
Évfolyam: 1. 

3. Témakör: Gyermekdalok 

 

1. Óraszám: 14 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Dalok. 

 

 

Fogócskák. 

 

 

Körjátékok. 

 

 

Felelgetős játékok. 

Néhány soros egyszerű dal mozgással 

kísért előadása. 

 

Fogócskák játszása egyszerű, érthető 

szabály szerint. 

 

Körjátékok játszása egyszerű szabályok 

betartásával. 

 

Néhány rövid párbeszédű felelgetős 

játék mondogatása. 

 

A dalokban található ismeretlen szavak 

 

 

Szalad, megáll, fogó, „ház” 

 

 

Kör, guggolás, kapu, híd, kézfogás, 

átbújás 

 

A párbeszédekben található idegen szavak 

Örömmel vegyen részt a közös 

éneklésben. 

 

Vegyen részt a játékban, legyen 

együttműködő. 

 

Vegyen részt a játékban, legyen 

együttműködő. 

 

Vegyen részt a játékban, 

ismételgesse a mondatokat. 
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Évfolyam: 1. 
5. Témakör: Ünnepkörök dalai 

 
1. Óraszám: 14 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Családi ünnepek dalai. Születésnapra, karácsonyra, húsvétra, 

anyák napjára rövid dalok, versek 

tanulása. 

 

születésnap, karácsony, húsvét, anyák 

napja 

Kapcsolódjon be a közös éneklésbe. 

 

 
Évfolyam: 1. 

7. Témakör: Ritmus- és hallásfejlesztés: 

 

1. Óraszám: 14 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Ritmikai és dinamikai gyakorlatok. 

 

 

Fékező és ingerlő gyakorlatok. 

 

 

Tempóérzékeltető gyakorlatok. 

 

 

Hang- és hallásfejlesztés. 

Mozgás közben ritmus tapsolása, hangok 

ritmizálása. 

 

Dallamok, mondókák kíséretével 

gyorsító-lassító mozgások érzékelése. 

 

Gyors és lassú mozgás közötti különbség 

érzékelése. 

 

Állathangok megkülönböztetése 

egymástól. 

Jól elkülöníthető zörejek, hangok 

felismertetése. 

Ritmushangszerek felismerése. 

 

ritmus, taps, kopogás, dobbantás 

 

 

dalok, mondókák 

 

 

gyors, lassú, halk, hangos 

 

 

dob, triangulum, cintányér 

Próbálja meg tapsolni a ritmust. 

 

 

Utánozza a mozgásokat. 

 

 

Ismerje fel a gyors és lassú 

mozgásokat. 

 

 

Legyen együttműködő. 
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Évfolyam: 2. 

 

 
Cél: A nagymozgásokat fejleszteni, a ritmusérzéket javítani. A koordinált mozgást és az egyensúly érzéket fejleszteni. 

 

 

Feladat: A zenei élmény segítségével az emlékezet, a megfigyelő képesség fejlesztése. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Érzékelje a mérő lüktetését. 

Tudjon társaival is kontaktust teremteni játék közben. 

Ismerjen 8 – 10 mondókát, verset, gyermekdalt, segítséggel elő tudja adni. 

Kísérelje meg a dal ritmusát együttműködéssel, segítséggel tapsolni, kopogni. 

 

 

Értékelés: Folyamatos megfigyelés élethelyzetekben, bármilyen kommunikatív megnyilvánulásban, játékban. 

Félévkor rövid tájékoztatás, év végén szöveges minősítés és értékelő tájékoztató. 
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Évfolyam: 2. 

1. Témakör: Gyermekjátékok 

 

Óraszám: 14 

Tananyag 
 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Altatók. 

 

 

Tenyérjátékok. 

Simogatók. 

 

 

 

 

Ujj- játékok. 

 

 

 

Hintáztatók. 

 

 

Lovagoltatók. 

 

 

 

Sétáltatók. 

 

 

Utánzó játékok. 

Altató éneklése, baba ringatása, ringató 

mozdulat imitálása. 

 

Mondóka, dal ütemére tapsolás, tenyér 

körkörös simogatása, csiklandozása, 

kifordítása, befordítása. Mondókák 

ritmusára testrészek, tárgyak megérintése, 

simogatása, megnevezése. 

 

Ujj-kiszámolók: ujjak léptetése egyenként, 

majd lecsúsztatása (föl-le), ujj-ujjhoz 

párosítása. 

 

Mondóka, dal ritmusára test, törzs, láb 

hintáztatása jobbra-balra, előre-hátra. 

 

Mondóka ütemére lovagló mozgás 

utánzása széken ülve. 

Széken ülve sarok magasra emelése, 

lerakása ütemes koppantgatással. 

Dalok, mondókák ritmusára léptetés 

sorban egyenes vonalon, körben, 

csigavonalon. 

Állathangok, egyszerű tevékenységek, 

mozdulatok utánzása. 

 

alszik, ébren van, kar, kéz, tenyér, 

jobbra, balra 

 

taps, tenyér, simogatás, csiklandozás, 

egyenes vonal, kör, csigavonal, 

kifordítás, befordítás  

testrészek nevei 

 

 

ujjak nevei Jobb, bal, előre, hátra 

 

 

 

 

 

 

ló, lovaglás, ugrik, szalad, vágtat, 

sarok  

egyenes vonal, kör, guggolás, 

megáll, elindul 

 

kutya, macska ló, tehén, disznó, 

kakas, egér, medve, liba, kacsa 

 

ugat, nyávog, nyerít, bőg, röfög, 

hápog, kukorékol, cincog, brummog, 

gágog 

Érezze az egyenletes lüktetést, énekét 

hangolja össze mozgásával. 

 

Segítséggel utánozza le mozgásokat. 

Segítséggel nevezze meg, mutassa 

meg testrészeit. 

 

 

 

Segítséggel tudja elmondani ujjai 

nevét, utánozza a mozdulatokat. 

 

 

Mondóka, dal ritmusával hangolja 

össze mozgását segítséggel. 

 

Segítséggel tudja a mozgást 

végrehajtani.  

 

 

 

Segítséggel tudjon sorban, egyenes 

vonalon, körben haladni, guggolni. 

 

Segítséggel tudjon hangot, mozgást 

utánozni. 
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Évfolyam: 2. 

2. Témakör: Gyermekversek 

 

1. Óraszám: 14 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Mondókák. 

 

 

Kiszámolók. 

 

 

 

Versek. 

Néhány soros egyszerű mondóka 

mozgással kísért előadása. 

 

Hangsúlyozott ritmussal kísért 

kiszámolók. 

 

 

Rövid versek évszakokról, ismert 

állatokról, dallamosságuk érzékeltetése 

bábok segítségével. 

A mondókákban található ismeretlen 

szavak 

 

A kiszámolókban található ismeretlen 

szavak. 

A versekben található ismeretlen szavak 

 

tavasz, nyár, ősz, tél 

Utánozza a mozgást. 

 

 

Kapcsolódjon be a játékba. 

 

 

 

Szívesen hallgasson zenét. 

 

 
Évfolyam: 2. 

3. Témakör: Gyermekdalok  

 
Óraszám: 16 

Tananyag 
 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Dalok. 

 

 

Fogócskák. 

 

 

Körjátékok. 

 

 

Felelgetős játékok. 

Rövid dalok mozgással kísért előadása. 

(taps, kopogás) 

 

Fogócskák játszása egyszerű, érthető 

szabály szerint. 

 

Körjátékok egyszerű szabályok 

betartásával. 

 

Néhány rövid párbeszédű felelgetős játék 

megtanulása. „Volt nekem egy kecském” 

karlendítés, törzshajlítás 

 

 

szalad, megáll, elkap 

 

 

kör, guggolás, kapu, híd, kézfogás, 

átbújás 

 

kérdez, válaszol 

Tudjon elénekelni 5-6 dalt. 

 

 

Vegyen részt a játékban, legyen 

együttműködő. 

 

Vegyen részt a játékban, legyen 

együttműködő, érezze az egyenletes 

lüktetést. 

Segítséggel tudjon rövid párbeszédet 

előadni. 
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Évfolyam: 2. 

5. Témakör: Ünnepkörök dalai 

 
1. Óraszám: 14 

Tananyag 
 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Ritmikai és dinamikai gyakorlatok. 

Fékező és ingerlő gyakorlatok. 

Tempóérzékeltető gyakorlatok. 

Hang- és hallásfejlesztés. 

 

Születésnapra, karácsonyra, húsvétra, 

anyák napjára, pünkösdre rövid dalok 

tanulása. 

születésnap, karácsony, húsvét,  

anyák napja, pünkösd értelmezése 

Kapcsolódjon be a közös éneklésbe. 

 

 

Évfolyam: 2. 

7. Témakör: Ritmus- és hallásfejlesztés 

 
1. Óraszám: 16 

Tananyag 
 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Ritmikai és dinamikai gyakorlatok. 

 

Fékező és ingerlő gyakorlatok. 

 

 

Tempóérzékeltető gyakorlatok. 

 

 

Hang- és hallásfejlesztés. 

 

 

 

Zenehallgatás. 

Járás közben dobbantás, tapsolás. 

 

Dallamok, mondókák előadása közben 

gyorsító-lassító mozgások érzékelése. 

 

Játék közben mozgás gyorsaságának, 

lassúságának érzékelés. 

 

Magasabb és mélyebb hangok közötti 

különbség érzékelése hangszerjátékok 

bemutatásával. 

 

Tanult, ismert gyermekdalok 

meghallgatása. 

 

tapsolás, kopogás, dobbantás 

 

karlendítés, ujjmozgatás 

 

 

tempó, ritmus, gyors, lassú 

 

 

magas, mély, dob, cintányér, triangulum 

 

 

 

szomorú, vidám, halk, gyors 

Utánozza a mozgást. 

 

Utánozza a mozgást. 

 

 

Játék eljátszása önálló tempótartással. 

 

 

Utánozza és ismerje fel a hangokat. 

 

 

 

Hallgasson szívesen zenét. 
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Évfolyam: 3. 

 

 
Cél: A nagymozgásokat aktivizálni és a finommotorikát fejleszteni 

 

 

Feladat: A zenei élmény segítségével az emlékezet, a megfigyelő képesség fejlesztése. 

A hallási figyelem fejlesztése. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Érzékelje és kövesse az egyenletes lüktetést. 

Tudjon társaival is kontaktust teremteni játék közben. 

Ismerjen 10 – 15 verset, gyermekdalt, segítséggel elő tudja adni. 

Kísérelje meg a dal ritmusát együttműködéssel, segítséggel tapsolni, kopogni. 

Keltse fel a figyelmét a zenehallgatás. 

 

 

Értékelés: Folyamatos megfigyelés élethelyzetekben, bármilyen kommunikatív megnyilvánulásban, játékban. 

Félévkor rövid tájékoztatás, év végén szöveges minősítés és értékelő tájékoztató. 
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Évfolyam: 3. 

1. Témakör: Gyermekjátékok 

 
1. Óraszám: 8 

Tananyag 
 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Altatók. 

 

 

Tenyérjátékok. 

 

 

 

Simogatók. 

 

 

 

Ujj- játékok. 

 

 

Hintáztatók. 

 

Lovagoltatók. 

 

 

Sétáltatók. 

 

 

 

 

Utánzó játékok. 

Játéktevékenységben altató éneklésével 

baba, társak altatása, ringatása. 

 

Mondóka, dal ütemére párban ismert 

tenyérjátékok játszása. 

 

 

Mondókák ritmusára párban egymás 

testrészeinek érintése, simogatása, 

megnevezése. 

 

Párban ujjak egymáshoz érintése, 

csukása, nyitása, párosítása, léptetése. 

 

Mondóka, dal ritmusára hintázás, 

mérleghintázás. 

Mondókára lovagló mozgás utánzása 

széken ülve. 

 

Sarok magasra emelésével, 

leengedésével ütemes koppantgatás. 

Dalok, mondókák ritmusára léptetés 

párban egyenes vonalon, körben 

csigavonalon. 

 

Állathangok, egyszerű mozdulatok 

utánzása. 

alszik, ébren van, jobbra, balra, előre, 

hátra, kar, kéz, tenyér, babakocsi, bölcső  

 

taps, tenyér, simogatás, csiklandozás, 

egyenes vonal, kör, csigavonal, 

kifordítás, befordítás 

 

testrészek nevei  

ujjak nevei  

 

 

előre-hátra, fel-le, jobb-bal 

 

 

 

 

ló, lovaglás, ugrik, szalad, vágtat, sarok  

 

 

egyenes vonal, kör, csigavonal, 

guggolás, megállás, elindulás 

 

 

 

házi állatok 

Irányítással használja fel a tanultakat 

játék közben. 

 

Teremtsen társaival játék közben 

kontaktust. 

 

 

Teremtsen játék közben társaival 

kontaktust. 

 

 

Játékában használja fel a tanultakat. 

 

 

 

 

Irányítással utánozza a lovagló 

mozgást, ritmust. 

 

Irányítással tudjon egyenes vonalon, 

csigavonalon, körben folyamatosan 

haladni. 

 

 

Utánozzon hangot, mozgást. 
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Évfolyam: 3. 

Témakör: Gyermekversek 

 
1. Óraszám: 16 

Tananyag 
 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Mondókák. 

 

 

Kiszámolók. 

 

 

Versek. 

Mondókák mozgással kísért előadása. 

 

 

Hangsúlyozott ritmussal kiszámoló 

mondókák mondogatása. 

 

Rövid, jól ritmizálható versek előadása. 

A mondókákban található ismeretlen 

szavak magyarázata 

 

A kiszámolókban található ismeretlen 

szavak 

 

A versekben található ismeretlen 

szavak 

Tudjon 8-10 mondókát mozgással 

kísérve előadni segítséggel. 

 

Ismerjen és tudjon elmondani 3-4 

mondókát. 

 

Segítséggel tudjon 5-6 rövid verset 

előadni. 

 

 

 

Évfolyam: 3. 
3. Témakör: Gyermekdalok 

 

Óraszám: 18 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Dalok. 

 

Fogócskák. 

 

 

Körjátékok. 

 

 

Felelgetős játék. 

Rövid dalok mozgással kísért előadása. 

 

Fogócska megtanulása egyszerű szabály 

szerint. 

 

Körjátékok tanulása. 

 

 

Néhány rövid párbeszédű felelgetős játék 

előadása. 

 

A dalokban található ismeretlen 

fogalmak  

 
Szalad, elkap, megáll, „ház” 

 

 

kör, guggolás, kapu, híd, átbújás, 

kézfogás 

 

kérdez, válaszol 

Vegyen részt az éneklésben. Ismerjen 

15-20 gyermekdalt. 

Segítséggel tudjon fogócskát játszani, 

egyszerű szabályt betartani. 

 

Vegyen részt a játékban, utánozza a 

mozgást. 

 

Segítséggel tudjon rövid felelgetős 

játékot előadni. 
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Évfolyam: 3. 

5. Témakör: Ünnepkörök dalai 

 
Óraszám: 14 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Családi ünnepek dalai. Karácsonyra, húsvétra, anyák napjára, 

születésnapra, pünkösdre dalok tanulása, 

éneklése. 

 

karácsony, húsvét, anyák napja, 

pünkösd, születésnap 

Tudjon az adott ünnepnek megfelelő 

rövid dalt segítséggel énekelni. 

 

 

Évfolyam: 3. 

7. Témakör: Ritmus- és hallásfejlesztés 

 

Óraszám: 18 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Ritmikai és dinamikai gyakorlatok. 

 

 

 

Fékező és ingerlő gyakorlatok. 

 

 

Tempóérzékeltető gyakorlatok. 

 

Hang- és hallásfejlesztés. 

 

 

 

 

Zenehallgatás. 

Hangsúlykiemelés gyakorlása járás 

közben dobbantással, tapssal. 

Térformák kialakítása. 

 

Dallamok, mondókák kíséretével 

gyorsító-lassító mozgások érzékelése. 

 

Játék eljátszása önálló tempótartással. 

 

Társak és felnőttek hangjának felismerése 

és elkülönítése magnóról. 

Ritmushangszerek megszólaltatása, 

felismerése. 

 

Ünnepekhez, évszakokhoz kötődő zenék 

hallgatása. 

csigavonal, hullámvonal, lábütögetés 

taps, koppantás, erős lépés, lábütögetés 

 

 

kivár, újraindít, tempót tart 

 

 

 

 

gyerek, felnőtt, magas, mély 

 

 

 

 

ünnepek, évszakok 

Érezze az egyenletes lüktetést. 

 

 

 

Érezze az egyenletes lüktetés 

folyamatosságát. 

 

Tudjon önállóan dalt kezdeni és tempót 

tartani. 

 

Tudja érzékelni a magasabb és mélyebb 

hangokat. kéz fel- és leemelésével. 

 

 

Ismerje fel az adott ünnepnek 

megfelelő dalt. 
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Évfolyam: 4. 

 

 
Cél: A hallás, észlelés, figyelem, emlékezet képességeit fejleszteni. A zene és ének hallgatásával számára esztétikai élményt szerezni. 

 

 

Feladat: A zenei élmény segítségével az emlékezet, az ének, a megfigyelő képesség fejlesztése. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Érzékelje a mérő lüktetését. 

Tudjon társaival is kontaktust teremteni játék közben. 

Ismerjen 3-4 kiszámolót. 

Irányítással vegyen részt körjátékokban, párbeszédben. 

Kísérelje meg a dal ritmusát együttműködéssel, segítséggel tapsolni, kopogni. 

Ismerjen meg hangszereket, alakuljon ki a hangos, halk fogalma, és tudja differenciálni. 

 

 

Értékelés: Folyamatos megfigyelés élethelyzetekben, bármilyen kommunikatív megnyilvánulásban, játékban. 

Félévkor rövid tájékoztatás, év végén szöveges minősítés és értékelő tájékoztató. 
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Évfolyam: 4. 

2. Témakör: Gyermekversek Óraszám: 14 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Mondókák. 

 

Kiszámolók. 

 

Versek. 

Mondókák mozgással kísért előadása. 

 

Kiszámoló mondókák megtanulása. 

 

Rövid, jól hangsúlyozható, évszakokról, 

ünnepekről, állatokról szóló versek 

előadása. 

 

A szövegben található ismeretlen szavak  

 

A kiszámolókban található ismeretlen 

szavak 

 

A versekben előforduló ismeretlen 

szavak 

Ismerjen 6-8 mondókát. 

 

Ismerjen kiszámolókat, játékban 

irányítással használja fel azokat. 

 

Segítséggel tudjon rövid verseket 

előadni. 

 

 

Évfolyam: 4. 

3. Témakör: Gyermekdalok Óraszám: 18 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Dalok. 

 

 

Fogócskák. 

 

 

Körjátékok. 

 

 

Felelgetős játék. 

Évszakokról, ünnepekről, állatokról, 

virágokról szóló dalok tanulása. 

 

Egyszerű szabályokon alapuló fogócskák 

eljátszása. 

 

Körjátékok gyakorlása 

Fehér liliomszál… 

 

Hol jártál báránykám… 

Hová mégy te kis nyulacska? 

 

A dalok szövegében található ismeretlen 

szavak 

 

szalad, elkap, megfog, megáll 

 

 

ugrás, megtámasztás, utánzás  

 

 

kérdés, felelet 

Tudjon 8-10 dalt irányítással 

előadni. 

 

 

Egyszerű szabályt játékban tartson 

be. 

 

 

Tudja a dal szövegét mozgással 

összekötni. 

 

Tudjon szerepjátékot játszani 

együttműködéssel. 
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Évfolyam: 4. 

4. Témakör: Népdalok 

 

Óraszám: 12 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Magyar dalok. 

 

 

Táncok. 

Egyszerű dallamvezetésű rövid dalok 

ritmikus előadása. 

 

Rida jobbra-balra utánzással. 

Zárt rida: kis térdhajlítással előre. 

Keresztbe lépés és féltalpon oldalt lépés. 

 

Ütemezve éneklés 

 

 

keresztbe, oldalt, jobbra, balra 

 

Tudjon lá – lá - val énekelni. 

 

Együttműködéssel utánozza a 

lépéseket. 

 

 

 

Évfolyam: 4. 

5. Témakör: Ünnepkörök dalai 

 
Óraszám: 14 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Családi ünnepek dalai. Karácsonyra, húsvétra, pünkösdre, anyák 

napjára, születésnapra énekek, versek 

tanulása. 

Karácsonyfa, gyertyagyújtás, 

locsolkodás, piros tojás, kertek, mezők, 

köszöntés 

Tudjon a megfelelő ünnepeken 

énekelni, szavalni. 
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Évfolyam: 4. 

7. Témakör: Ritmus- és hallásfejlesztés 

 
Óraszám: 16 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Ritmikai és dinamikai gyakorlatok. 

 

 

Fékező és ingerlő gyakorlatok. 

 

 

Tempóérzékeltető gyakorlatok. 

 

 

Hang- és hallásfejlesztés. 

 

 

Ritmushangszerek használata. 

 

 

 

Zenehallgatás. 

Egyenletes lüktetés és ritmus 

összekapcsolása. 

 

Lassú-gyors járás kísérése tapssal, 

dobolással. 

 

Tempótartás játékos mozdulatokkal. 

 

 

Egymástól eltérő zörejek, hangok 

felismerése. 

 

Ritmushangszerek megszólaltatása. 

Dob, cintányér, triangulum 

megszólaltatása. 

 

Megzenésített gyerekversek hallgatása. 

 

dalritmus  

egyforma, egyenletes ritmus 

 

kivárás, újraindítás 

 

 

halk, hangos, tompa, éles, fa, fényes, 

csengő  

 

fából, fémből készült hangszerek 

 

 

dal, ritmus, zene, vers 

Legyen képes a mozgás és a 

dalritmus együttes 

megszólaltatására. 

 

Tudjon önállóan előtapsolni a 

csoportnak. 

 

 

Tudjon játékot elindítani tempó 

megadásával. 

 

Hangzás alapján tudjon hangszert 

felismerni. Ismerje fel a hangszerek 

hangjainak különbözőségét. 

 

 

 

 

Szokja meg a zene hallgatásához 

szükséges figyelmet és fegyelmet. 
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Évfolyam: 5. 
 

 
Cél: Dalok és dramatikus játékokon keresztül fejleszteni térben való tájékozódását, erősíteni szabálytudatát. 
 

 

Feladat: A zenei élmény segítségével az emlékezet, az ének a megfigyelő képesség fejlesztése. 

A hangos, halk fogalmának kialakulása, tudja azt felismerni és differenciálni. 

Egyre bátrabban és szívesen szerepeljen. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Érzékelje a mérő lüktetését. 

Tudjon társaival is kontaktust teremteni játék közben. 

Ismerjen 3-4 kiszámolót. 

Irányítással vegyen részt körjátékokban, párbeszédben. 

Kísérelje meg a dal ritmusát együttműködéssel, segítséggel tapsolni, kopogni. 

 

 

Értékelés: Folyamatos megfigyelés élethelyzetekben, bármilyen kommunikatív megnyilvánulásban, játékban. 

Félévkor rövid tájékoztatás, év végén szöveges minősítés és értékelő tájékoztató. 
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Évfolyam: 5. 

2. Témakör: Gyermekversek Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Mondókák. 

 

 

Kiszámolók. 

 

 

Versek. 

Tanult mondókák felismerése, 

mozgással kísért előadása. 

 

Kiszámolók tanulása. 

 

 

Jól hangsúlyozható, évszakokról, 

ünnepekről, állatokról, virágokról szóló 

versek tanulása. 

 

Mondókákban található ismeretlen 

szavak 

 

 

A kiszámolókban található ismeretlen 

szavak  

 

A versekben található ismeretlen szavak 

Tudjon mozgással kísérve 8-10 

mondókát előadni. 

 

Tudjon elmondani 4-5 kiszámolót. 

 

 

Tudjon 8-10 verset előadni. 

 

Évfolyam: 5. 

3. Témakör: Gyermekdalok Óraszám: 12 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 
Elvárt teljesítmény 

Dalok. 

 

 

Fogócskák. 

 

 

Körjátékok. 

 

Felelgetős játék. 

Ünnepekről, állatokról, növényekről szóló 

dalok tanulása hallás után. 

 

Összetettebb szabályokon alapuló 

fogócskák eljátszása. 

 

Párválasztók, kifordulós körjátékok. 

 

Rövid szituációs gyakorlatok előadása. 

 

A dalok szövegében található ismeretlen 

szavak 

 

párosával, szomszéd melletti pár, kiugrik 

 

 

forgás, kifordulás, befordulás 

 

A szövegben található ismeretlen szavak 

Tudjon az állatokról, növényekről 

néhány dalt elénekelni. 

 

Játékában tartsa be a szabályokat. 

 

 

Szívesen játsszon körjátékot. 

 

Vállaljon szerepet szituációs és 

felelgetős játékban. 
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Évfolyam: 5. 

4. Témakör: Népdalok Óraszám: 8 

Tananyag Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Magyar népdalok. 

 

 

Magyar táncok. 

Egyszerűbb dallamvezetésű, rövid 

népdalok előadása. 

 

Egylépéses csárdás: oldalt lépés + fél 

súllyal zárás, ismétlés ellenkező lábbal. 

 

A népdalokban található ismeretlen 

szavak 

 

csárdás 

Tudjon néhány népdalt elénekelni. 

 

 

Tudjon önállóan egyet balra, egyet 

jobbra lépni. 

 

 

 

Évfolyam: 5. 

5. Témakör: Ünnepkörök dalai 

 

Óraszám: 15 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Családi ünnepek dalai. 

 

 

Nemzeti ünnepek dalai. 

 

 

Karácsonyra, húsvétra, pünkösdre, anyák 

napjára, születésnapra dal, vers tanulása. 

 

Toborzó dalok megtanulása, a nemzeti 

himnusz dallamának megismerése. 

 

Hagyomány, szokás, ünneplés, 

megemlékezés 

 

Katonadalok, megzenésített költemény 

Tudjon az ünnepnek megfelelő 

dalt, verset kiválasztani, előadni. 

 

Vegyen részt a közös ének 

tanulásában. 
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Évfolyam: 5. 

6. Témakör: Tánc és dramatikus játékok 

 
Óraszám: 8 

Tananyag Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Gyermektáncok. 

 

Népi játékok. 

Párválasztó, kanyargós táncok. 

 

Szarkatánc. 

Mozgásos népi játékok. 

Fogó-bújó játékok. 

 

Összefogódzás, kanyarodás 

 

szökkenés 

érintés, fogás, futás, bot, kendő 

 

Próbálja a mozgásokat utánozni. 

 

Vegyen részt a játékokban. 

 

 

Évfolyam: 5. 

7. Témakör: Ritmus- és hallásfejlesztés 

 
Óraszám: 21 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Ritmikai és dinamikai gyakorlatok. 

 

 

Fékező és ingerlő gyakorlatok. 

 

 

Tempóérzékeltető gyakorlatok. 

 

 

Hang- és hallásfejlesztés. 

 

Ritmushangszerek használata. 

 

Zenehallgatás. 

Egyenletes lüktetés ritmus 

összekapcsolása. Kettes lüktetés 

érzékelése. 

Leülés-felállás, séta-futás váltakozása 

megadott jelre. 

 

Önálló dalkezdés, tempótartás. 

Halk és hangos közti különbség. 

Magas és mély hang érzékelése. 

Belső hallás fejlesztése. 

 

Egyszerű hangszerek ismerete, hangszíne, 

használata. 

Gyermekkari mű meghallgatása. 

megfigyelés, összehasonlítás, együtt 

hangoztatás 

 

 

 

 

hangsúlyos és hangsúlytalan lépés 

belép, megáll, tempót tart 

 

magas és mély beszéd, emelkedő, süllyedő 

dallamvonal  

ütőhangszerek, fém, fa 

 

hangszerek, szereplők 

Tudjon ütemkezdő hangsúlyokat 

kiemelni. 

 

 

Tudjon hangsúlyos és hangsúlytalan 

részeket mozgással kifejezni. 

 

Tudjon megadott hangra dalt elkezdeni 

és végigénekelni. 

 

Különböztesse meg a halk, hangos, 

magas, mély beszédet. 

Ismerje fel, nevezze meg és használja az 

adott hangszereket. 

Szívesen hallgasson zenét. 
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Évfolyam: 6. 
 

 

 
Cél: Kibontakoztatni a tanuló harmonikus személyiségét és képességeit. 

A zenehallgatás során az esztétikai értékrendjét fejleszteni, élményeivel világképét tágítani. 

 

 

Feladat: A zenei élmény segítségével az emlékezet, az ének, a megfigyelő képesség fejlesztése. 

Ismerjen meg hangszereket. A hangos, halk fogalmát tudja differenciálni. 

Egyre bátrabban és szívesen vállaljon szereplést. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Érzékelje a mérő lüktetését. 

Tudjon társaival is kontaktust teremteni játék közben. 

Ismerjen 3-4 kiszámolót. 

Irányítással vegyen részt körjátékokban, párbeszédben. 

Kísérelje meg a dal ritmusát együttműködéssel, segítséggel tapsolni, kopogni. 

 

 

Értékelés: Folyamatos megfigyelés élethelyzetekben, bármilyen kommunikatív megnyilvánulásban, játékban. 

Félévkor rövid tájékoztatás, év végén szöveges minősítés és értékelő tájékoztató. 
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Évfolyam: 6. 

2. Témakör: Gyermekversek 

 

Óraszám: 10 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Mondókák. 

 

 

Kiszámolók. 

 

 

Versek. 

Tanult mondókák felidézése, 
mozgással kísért előadása. 
 
Kiszámolók játékos formában való 
előadása. 
 

Tanult versek felidézése, 
hangsúlyozott előadása. 
 

A tanult fogalmak pontosítása  

 

 

Kiszámolókban előforduló szavak 

 

Ismeretlen szavak értelmezése 

Tudjon előadni 8-10 mondókát 

mozgással kísérve. 

 

Tudjon önállóan kiszámolót 

elmondani. 

 

Tudjon önállóan szavalni. 

 

 

Évfolyam: 6. 

3. Témakör: Gyermekdalok Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Dalok. 

 

 

Fogócskák. 

 

Körjátékok. 

 

Felelgetős játék. 

Tanult dalok csoportos és egyéni éneklése. 

 

 

Önálló szerepvállalás fogócskákban. 

 

Ki- és beforduló körjáték. 

 

Dallam és ritmushangszer kérdés-felelet 

játék. 

 

elkezd, megáll, halkít, erősít, gyorsít, 

lassít 

 

kapd el, engedd el, fuss 

 

körív, kifordul, befordul  

 

dallam, ritmus, lüktetés 

hangerő, hangszín 

Vegyen részt csoportos éneklésben, 

legyen bátor egyéni szerepléskor. 

 

Szabályok betartásával játsszon. 

 

Tudjon körvonalat tartani, és egyszerre 

lépni a kör tagjaival. 

 

Tudjon megfelelő időben váltani. 
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Évfolyam: 6. 

4. Témakör: Népdalok Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Magyar népdalok. 

 

 

Magyar táncok. 

 

Határainkon túli népdalok. 

Egyszerű dallamvezetésű népdalok 

ritmikus előadása. 

 

Kétlépéses csárdás megtanulása. 

 

Egyszerű népdalok megismerése. 

 

Motívum, ritmus, dallam 

 

 

oldalt lépés, mellé lépés 

 

különböző népek nevei 

 

Ismerjen legalább 6 népdalt, és tudja 

elénekelni. 

 

Ismerje az egyes mozdulatfázisokat. 

 

 

 

Évfolyam: 6. 

5. Témakör: Ünnepkörök dalai 

 

Óraszám: 14 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Családi ünnepek dalai. 

 

 

Nemzeti ünnepek dalai. 

Jeles napok, születésnap. 

Toborzó dalok előadása. 

 

Himnusz, Szózat megismerése. 

Karácsony, újév, vízkereszt, húsvét, 

pünkösd Március 15. 

 

Nemzeti ünnep (augusztus 20., október 

23.), Himnusz, Szózat 

 

Tudjon a megfelelő ünnepnek 

megfelelő dalt kiválasztani. 

 

Vegyen részt a közös ünneplésben, 

éneklésben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évfolyam: 6. 
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6. Témakör: Tánc- és dramatikus játékok 

 
Óraszám: 14 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Gyermektáncok. 

 

Népi játékok. 

Egyszerű táncelemek megtanulása. 

 

A népi játékkör egyes témáinak 

megismerése. 

lépegetés, jobbra, forgás, guggolás, ugrás  

 

regölés, 

lucázás, lakodalmas, locsolkodás, szüreti 

játékok 

 

Néhány táncelemet tudjon elsajátítani. 

 

 

Szívesen vegyen részt a játékokban. 

 

 

Évfolyam: 6. 

7. Témakör: Ritmus- és hallásfejlesztés 

 

Óraszám: 16 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Ritmikai és dinamikai gyakorlatok. 

 

 

Fékező és ingerlő gyakorlatok. 

 

Tempóérzékeltető gyakorlatok. 

 

Hang- és hallásfejlesztés. 

 

Ritmushangszerek használata. 

 

Zenehallgatás. 

Egyenletes lüktetés és ritmus 

összekapcsolása. 

 

Hangerő szabályozása. 

Dalok gyorsabban, lassabban történő 

eléneklése, hangszerjátékra tempó 

változtatása. 

Belső hallásfejlesztés, dallambújtatás. 

 

Fúvós, húros, és ütőhangszerek 

megnevezése. 

 

Gyermekkórus, felnőtt kórus 

meghallgatása. 

 

kettes lüktetés, ütemhangsúly 

 

hangos, lágy, zümmögő éneklés 

 

dallamok ritmusa, mérőütés ritmusa, kettes 

ütem  

 

erősítés, halkítás 

 

A hangszerek nevei  

 

szólóének, kánon 

Tudjon pontos ritmussal, tempóval dalt 

elénekelni. 

Tudja érzékeltetni a halk, hangos éneklést.  

 

Tudjon gyorsan, lassan hangszerkísérettel 

tempót tartani. 

 

Tudjon közösen énekelt dalt adott jelre 

hangosan vagy halkan folytatni. 

Tudjon néhány hangszert megszólaltatni. 

Ismerje fel a kórus szereplőit, hangszereit. 
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Évfolyam: 7. 
 

 

Cél: Versek, népdalok, népi játékok megismerésével segíteni a nemzeti identitás kialakulását. Kibontakoztatni a tanuló harmonikus személyiségét és képességét. 

A zenehallgatás során fejleszteni esztétikai értékrendjét. 

 

 

Feladat: A zenei élmény segítségével az emlékezet, az ének a megfigyelő képesség fejlesztése. 

Hangszerek megismerése. Alakuljon ki a hangos, halk fogalma, és tudja azt differenciálni. 

Előadása legyen egyre bátrabb, vállaljon szívesen szereplést. 

A Himnusz és Szózat megismerése és a helyes viselkedéskialakítása elhangzásuk során. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Irányítás mellett huzamosabb ideig hallgasson értelmi képességének megfelelő zenét. 

Irányítás mellett tudjon egyszerű ritmust utánozni hangszeres kísérettel. 

Segítséggel tudjon énekelni 8-10 egyszerű népdalt, tudjon eljátszani 1-2 gyermek táncot. 

Ismerje a Himnuszt és Szózatot. Viselkedjen megfelelően. 

 

 

Értékelés: Folyamatos megfigyelés élethelyzetekben, bármilyen kommunikatív megnyilvánulásban, játékban. 

Félévkor rövid tájékoztatás, év végén szöveges minősítés és értékelő tájékoztató. 
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Évfolyam: 7. 

4. Témakör: Népdalok 

 
Óraszám: 18 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Magyar népdalok. 

 

 

Magyar táncok. 

 

Más népek dalai. 

Egyszerű dallamvezetésű népdalok 

ritmikai előadása. 

 

Kétlépéses csárdás. 

 

Ismerje meg és énekelje más népek 

dalait. 

párosító, vidám, tréfálkozó 

 

 

 

 

oldalt lépés, mellé lépés francia, olasz, 

lengyel, román 

 

Ismerjen és tudjon elénekelni legalább 

10 népdalt. 

 

Vegyen részt a közös táncban. 

 

Ismerjen más népek dalaiból egy-egy 

jellegzetes népdalt. 

 
 

 

 

Évfolyam: 7. 

5. Témakör: Ünnepkörök dalai 

 

Óraszám: 24 

 

Tananyag Tanulói tevékenység 

 

Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Családi ünnepek dalai. 

 

 

Nemzeti ünnepek dalai. 

Jeles napok dalai, születésnapi, névnapi 

köszöntők. 

 

Toborzó dalok. Erkel Ferenc: Himnusz, 

Egressy Béni: Szózat megtanulása. 

 

szokások, vers, dal 

 

 

egynemű kar, vegyes kar, férfikar 

Tudjon megfelelő dalt énekelni az 

ünnepek alkalmából. 

 

Vegyen részt a közös éneklésben. 
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Évfolyam: 7. 

6. Témakör: Tánc- és dramatikus játékok 

 

Óraszám: 12 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Gyermektáncok. 

 

Népi játékok. 

Egyszerű táncelemek előadása. 
A népi játékkör egyes témáinak 
megismerése. 
Regölés, lakodalmas. 

 

kör- és füzértánc 

 

hangkeltő eszközök 

láncos bot, köcsögduda, csengő 

Vegyen részt a közös táncban. 

 

Ismerjen népi játékokat. 

 

 

Évfolyam: 7. 

7. Témakör: Ritmus- és hallásfejlesztés 

 

Óraszám: 20 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Ritmikai és dinamikai gyakorlatok. 

 

Fékező és ingerlő gyakorlatok. 

 

 

Tempóérzékeltető gyakorlatok. 

 

Hang- és hallásfejlesztés. 

Ritmushangszerek használata. 

 

 

 

Zenehallgatás. 

Kotta olvasása ritmusképlettel. 

 

Hangerő szabályozása. 

Fokozatos halkítás, erősítés időtartama. 

 

Hangszerek egymás utáni belépése. 

 

Hangszín, hangerő, belső hallás 

fejlesztése. 

Fafúvós, rézfúvós, vonós hangszerek 

hangjának felismerése. 

 

Kodály: Esti dal meghallgatása– 

gyermekkari feldolgozásban. 

 

kopogós, tá – ti - ti ritmus 

 

hangmagasság, halk, hangos 

 

 

belépés, megállás  

fa, cserép, üveg, fém 

dallambújtatás, kezdés, befejezés 

 

fuvola, oboa, klarinét 

trombita, kürt, harsona, hegedű, brácsa, 

gordonka Szólamok, szoprán, alt 

Tudjon hallás után énekelni, két kezes 

kopogóst előadni. 

Tudjon egy dallamon belül hangerőt 

szabályozni. 

 

Tudjon hangszerrel erősíteni, halkítani. 

Alakuljon ki a belső hallása. 

 

 

Ismerje fel a különböző hangszerek 

hangjait. 

Ismerje fel megszólaltatás után a 

hangszereket. Ismerje fel a szólamokat. 
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Évfolyam: 8. 
 

 

Cél: A gyermek akarati szféráját fejleszteni. 

A zenehallgatás során esztétikai értékrendjét fejleszteni. Zenei élményeivel világképét alakítani. 

 

 

Feladat: Alakuljon zenei ízlése, legyen kedvenc zeneszáma. 

Ismerjen hangszereket, alakuljon ki a hangos, halk fogalma, tudja azt differenciálni. 

Előadása legyen egyre bátrabb, vállaljon szívesen szereplést. 

A Himnuszt és Szózatot ismerje és tudja a helyes viselkedést hallgatásukkor. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Irányítás mellett huzamosabb ideig hallgasson értelmi képességének megfelelő zenét. 

Irányítás mellett tudjon egyszerű ritmust utánozni hangszeres kísérettel. 

Segítséggel tudjon énekelni 8-10 egyszerű népdalt, tudjon eljátszani 1-2 gyermek táncot. 

Ismerje meg a Himnusz és Szózat és azok jelentőségét. 

 

 

Értékelés: Folyamatos megfigyelés élethelyzetekben, bármilyen kommunikatív megnyilvánulásban, játékban. 

Félévkor rövid tájékoztatás, év végén szöveges minősítés és értékelő tájékoztató. 
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Évfolyam: 8. 

4. Témakör: Népdalok 

 
Óraszám: 21 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Magyar népdalok. 

 

 

Magyar táncok. 

 

Más népek dalai. 

Ütempáros dallamok, gyermekjáték és 

népszokás dallamai. 

 

Kétlépéses csárdás táncolása. 

 

Ismerkedjen meg más népek dalaival. 

emelkedő, ereszkedő dallamvonal, 

kötetlen, kötött ritmus  

 

vonós, fúvós, pengető hangszerek 

 

cseh, román, palóc, francia, kánon 

 

Tudjon önállóan népdalokat énekelni. 

 

 

Vegyen részt a közös táncban. 

 

Tudjon énekelni más népek dalaiból 

egyet-egyet. 

 
 

 

 

Évfolyam: 8. 

5. Témakör: Ünnepkörök dalai 

 
Óraszám: 16 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 
Elvárt teljesítmény 

Családi ünnepek dalai. 

 

 

 

Nemzeti ünnepek dalai. 

Jeles napok dalainak ismerete. 

Családi élet ünnepeihez kapcsolódó 

dalok tanulása. 

 

A Himnusz és a Szózat éneklése. 

 

Karácsony, húsvét, pünkösd, anyák napja, 

születésnap, keresztelő, lakodalom 

 

 

Nemzeti érzés, magyarság, ünnep 

Ismerjen az ünnepeknek megfelelő 

dalokat, verseket. 

 

 

Érezze át az ünnep jelentőségét. 
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Évfolyam: 8. 

6. Témakör: Tánc- és dramatikus játékok 

 

Óraszám: 16 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Gyermektáncok. 

 

 

Népi játékok. 

Egyszerű táncelemek előadása. 
 

Népi játékok megismerése. 

körtáncok, füzértáncok 

 

 

népszokások 

 

Vegyen részt a közös táncban. 

Tudjon önállóan páros táncot 

táncolni. 

 

Ismerjen népi játékokat. 
 

 

Évfolyam: 8. 

7. Témakör: Ritmikus- és hallásfejlesztés 

 

Óraszám: 21 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Ritmikai és dinamikai gyakorlatok. 

 

Fékező és ingerlő gyakorlatok. 

 

 

Tempóérzékeltető gyakorlatok. 

 

Hang- és hallásfejlesztés. 

 

 

Ritmushangszerek használata. 

 

 

Zenehallgatás. 

Magas és mély hang után-éneklése. 

 

Tá – ti - ti grafikus lejegyzése. 

Serkentő, nyugtató hatású zene hallgatása. 

 

Tempókülönbség kifejezése. 

 

Dallambújtatás. 

Daltöredékből dal felismerése. 

 

Falusi emberek által készített hangszerek 

ismerete. 

 

Este a székelyeknél c. Bartók mű 

meghallgatása. 

alkalmazás, kirakás koronggal 

 

feszített ritmus, lassú tempó 

 

 

kottavonal, ritmus 

 

kotta, ritmusképlet 

 

 

nádsíp, furulya, doromb, duda Lassú ének, 

gyors furulya dallam 

Hangmagasság-különbségek észlelése. 

 

Vegyen észre különbséget a lassú és gyors 

zene között. 

 

Tudjon ritmusképletet lejegyezni és 

visszaolvasni. 

 

Hallás után ismerje fel a dalokat és énekelje 

el. Ismerje fel a hangszereket és szólaltassa 

meg. 

 

 

Vegye észre az ének és a hangszer közötti 

váltogatást. 
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Ábrázolás - alakítás 

Évfolyam: 1 - 8.  
 

 

Cél: 

Az alkotóképesség megalapozása a különböző ábrázoló- alakító tevékenységekben rejlő funkcióöröm motivációs 

hátterével. 

A kreatív önkifejezés igényének kialakulása a vizuális művészetek eszköztárának felhasználásával. 

A felfedezés, a siker örömével a tanuló pozitív énképének kialakulása, önismeretének fejlődése. 

A tantárgy szemléletformáló hatása által a tanuló esztétikai érzékének fejlődése. 

 

Feladat: 

Figyelem, feladattudat, észlelés és finommotorika fejlesztése. 

Tantárgy-specifikus jártasságok, készségek fejlesztése. 

Tantárgyi ismeretek bővítése, ismerkedés műalkotásokkal. 

 

Elvárt teljesítmény: 

A tanuló képességeihez mérten igyekezzen elsajátítani a különböző ábrázoló- alakító technikákat. 

A környezet vizuális és taktilis tulajdonságainak megfigyelése. 

Az ábrázolás- alakítás eszközeinek és anyagainak megismerése, használata. 

Tantárgy-specifikus jártasságok, készségek elsajátítása. 

Képzőművészeti és népművészeti alkotások megtekintése. 

 

Fejlesztési (terápiás) feladatok 
 

Készségek: 

Koordinált mozgáskészség (szem-kéz koordináció), és alakítási készségek fejlesztése. 

 

Képességek, attitűdök: 

Formaalkotási képességek, kompozíciós képesség. 

Vizuális ritmus képzése, tárgykészítés képessége. 

Képzeteket felidéző ábrázolási képesség. 

Képolvasás, képi közlés képessége. 

Plasztikus formaalakítás. Finommozgás fejlesztése. 

 

 

 

 

Pszichikus funkció: 

Vizuális, taktikus percepció. Figyelemfejlesztés. 

Érzelmi fejlesztés: motiváció, örömérzés keltése alkotó tevékenység révén. 

Emlékezet, alkotó képzelet, forma- és térészlelés, gondolkodás fejlesztése. 

 

Gondolkodási műveletek: 

Megkülönböztetés, azonosítás, összehasonlítás. 

Variálás, kombinálás. Analízis-szintézis. 

Asszociáció, általánosítás, absztrakció, következtetés, ítéletalkotás. 

 

Gondolkodás fajták: 

Perceptív, cselekvéses, analógiás, asszociatív, algoritmikus, kreatív, logikus. 

 

 

Értékelés:  
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A tanulók teljesítményét mindig önmagukhoz viszonyítva értékeljük. Elsődleges szempont az 

alkotótevékenységhez fűződő viszony. A tanulók értékelésénél leginkább a feladat végrehajtására irányuló törekvést, 

a figyelem tartósságát és a kreatív megnyilvánulások gyakoriságát tartsuk szem előtt. A visuomotoros-koordináció 

fejlődése meghatározza az alkotóképesség fejlődését, ezért kövessük figyelemmel a P.A.C. teszt segítségével. 
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A tanterv teljesítéséhez javasolt órakeret 

 

Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám 2 2 2 2 2 2 3 3 

Éves óraszám 74 74 74 74 74 74 111 111 

 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör / Évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Formázás különböző anyagokból 24 24 24 24 - - - - 

2. Építés 15 15 15 15 - - - - 

3. Papír formálása, alakítása 15 15 15 15 - - - - 

4. Vizuális ábrázolás 20 20 20 20 34 34 40 40 

5. Komplex alakító tevékenység - - - - 40 40 40 40 

6. Népünk művészete - - - - - - 15 15 
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7. Elemi ismeretek művészeti alkotásokról - - - - - - 16 16 
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Évfolyam: 1. 

 

 
Cél: Az alkotóképesség megalapozása a különböző ábrázoló - alakító tevékenységekben rejlő funkcióöröm motivációs hátterével. 

 

 

Feladat: Figyelem, feladattudat, észlelés és finommotorika fejlesztése. 

Kooperabilitás fejlesztése. 

A tantárgyhoz, tananyaghoz kapcsolódó eszközök használatának megismerése. 

Tapasztalatgyűjtés vizuális és taktilis ingerek alapján. 

 

 

Elvárt teljesítmény: A tanuló igyekezzen együttműködéssel tevékenykedni. 

 

 

Értékelés: Folyamatos szóbeli értékelés, félévenként szóbeli tájékoztatás, tanév végén írásbeli tájékoztatás minősítéssel. P.A.C. felmérés. 

 

Tankönyv, taneszköz: Képeskönyvek, fotóalbumok. 

A tananyaghoz kapcsolódó eszközök és alapanyagok. 
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Évfolyam: 1. 

1. Témakör: Formázások különböző anyagokból Óraszám: 24 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Anyagvizsgálat 

 

 

 

 

Homok formázása 

 

 

 

 

Hó formázása 

 

 

Gyurmázás 

(plasztilin, só-liszt gyurma, agyag) 

 

A tanuló környezetében található tárgyak 

megfigyeltetése manipulációval. 

 

 

 

Vízhordás, sárkészítés. Edények 

megtöltése, kiöntése. Dombkészítés, 

gödörásás. Taposás, nyomhagyás. 

 

 

Hógolyó, hóbucka-készítés. 

 

 

Gyúrás, puhítás. 

Gömbölyítés, lapítás, hengerítés, 

mélyítés, kicsípés. Új formák képzése a 

felsorolt módon, különböző nagyságban. 

 

A tárgyak felületének és szilárdságának 

tapintással megfigyelhető tulajdonságaira 

vonatkoztatva Pl.: kemény-puha, sima-

érdes. 

 

Eszközök megnevezése (pl.: vödör, lapát). 

Cselekvés megnevezése, pl.: beletesz, 

kiönt. 

 

Hó megnevezése. Tulajdonságai: hideg, 

vizes. 

 

Tevékenység megnevezése. 

Elkészült tárgyak megnevezése, pl.: alma, 

palacsinta, hurka, stb. 

Együttműködéssel manipuláljon 

különböző tárgyakkal. Figyelje meg 

jellegzetességeiket. 

 

 

Együttműködéssel próbálja meg 

végrehajtani a tevékenységet. 

 

 

 

Együttműködéssel próbálja meg 

végrehajtani a tevékenységet. 

 

Együttműködéssel igyekezzen a 

különböző formák kialakításához 

szükséges mozgásokat végrehajtani. 
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Évfolyam: 1. 

2. Témakör: Építés Óraszám: 15 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Kirakás 

 

 

 

 

Fűzés 

 

 

 

Nyomótechnikák 

 

 

Szúrójátékok 

 

Különböző tárgyak egymás mellé 

helyezésével új formák létrehozása. 

Előrajzolt formák kirakása pálcikával, 

terményekkel. Toronyépítés kockából. 

 

Nagyméretű gyöngyök felfűzése pálcikára 

rendszer nélkül. 

 

Nyomhagyás agyagban, gyurmában 

különböző tárgyak segítségével. 

Nyomdázás. 

 

Gyöngymozaik rendszer nélküli kirakása. 

A kirakáshoz felhasznált tárgyak 

megnevezése. Cselekvés megnevezése. 

Alá, fölé, mellé. 

 

 

Gyöngy, pálcika, fűzés. 

 

 

Eszközök megnevezése, cselekvés 

megnevezése. 

(belenyom) 

 

tesz, nyom, szúr 

A tanuló képes legyen segítséggel 

tárgyakat csoportosítani. 

 

 

 

Segítséggel hajtsa végre a tevékenységet. 

 

Segítséggel hajtsa végre a tevékenységet. 

 

 

Segítséggel hajtsa végre a tevékenységet. 

 

 
Évfolyam: 1. 

3. Témakör: Papír formálása, alakítása 

 

Óraszám: 15 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Gyűrés-simítás 

 

 

Tépés 

 

 

 

Hajtogatás 

 

Különböző papírfélékből labda gyűrése. 

Az összegyűrt papír kisimítása 

 

Szabálytalan formák tépése, csíktépés. 

 

 

 

Egyszerű ráhajtás élképzéssel (könyv, 

újság lapozás, pillangószárny hajtás). 

Anyag, tevékenység és elkészített tárgy 

megnevezése.(papír, gyűr, labda) 

 

Anyag, tevékenység. A tépett 

papírdarabkák formájának utólagos 

megnevezése hasonlóság alapján. 

 

Anyag, tevékenység (papír, könyv, füzet, 

hajt) 

Segítséggel hajtsa végre. 

 

 

Igyekezzen segítséggel végrehajtani. 

 

 

 

Segítséggel hajtsa végre. 
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Évfolyam: 1. 

4. Témakör: Vizuális ábrázolás Óraszám: 20 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 

Elvárt teljesítmény 

Festés 

 

 

 

 

 

Rajzolás 

 

 

Festékes kéz-, és ujjnyom hagyás. Nagy, 

sima felületek vízfestékkel történő 

betöltése szivaccsal, vastag ecsettel. 

 

 

 

Álló, fekvő egyenesek, egyszerű formák, 

kör, hullámvonal rajzolása pálcikával 

homokba krétával aszfalton és táblán. 

Zsírkrétával csomagolópapírra, vastag 

ceruzával rajzlapra. Szabadfirka, 

átrajzolás, rárajzolás, körülrajzolás. 

Egyszerű formák színezése 

 

Eszközök megnevezése (szivacs, ecset)  

Tevékenység megnevezése. (törlés, 

kenés, festés) 

főbb színek. 

 

 

Eszközök megnevezése. 

vonal, egyenes, kör. 

főbb színek. 

Segítséggel végre tudja hajtani a kívánt 

mozgást. Papírhatárt igyekezzen 

betartani. 

Az ecsetet megfelelően használja. 

Differenciálja a színeket. 

 

Segítséggel végre tudja hajtani a 

tevékenységhez szükséges mozgást. 

Megfelelően használja rajzolás 

eszközeit. 

Színezésnél igyekezzen a vonalhatárt 

betartani. 
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Évfolyam: 2. 

 

 
Cél: Az alkotóképesség megalapozása a különböző ábrázoló- alakító tevékenységekben rejlő funkcióöröm motivációs hátterével. 

 

 

Feladat: Figyelem, feladattudat, észlelés és finommotorika fejlesztése. 

Vizuális és taktilis ingerek alapján tapasztalatgyűjtés. 

A tantárgyhoz, tananyaghoz kapcsolódó eszközök használatának megismerése. 

Egyszerű vizuális jelek megértése és alkalmazása. 

Kooperabilitás fejlesztése. 

 

 

Elvárt teljesítmény: A tanulók igyekezzenek együttműködéssel tevékenykedni. 

 

 

Értékelés: Folyamatos szóbeli értékelés, félévenként szóbeli tájékoztatás, tanév végén írásbeli tájékoztatás minősítéssel. P.A.C. felmérés. 

 

 

Tankönyv, taneszköz: Képeskönyvek, fotóalbumok. 

A tananyaghoz kapcsolódó eszközök és alapanyagok. 
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Évfolyam: 2. 

1. Témakör: Formázások különböző anyagokból Óraszám: 24 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Anyagvizsgálat 

 

 

 

 

Homok formázása 

 

 

 

 

 

Hó formázása 

 

 

 

 

Gyurmázás 

 

 

 

 

Gipszmunka 

 

A tanuló környezetében található tárgyak 

tulajdonságainak megfigyeltetése 

manipulációval. 

 

 

Dombkészítés, gödörásás kézzel, lapáttal. 

Formázás nedves homokból (labda, 

gombóc) Homokozóformák használata 

 

 

 

 

Hógolyó, hóbucka, hóember-készítés. 

 

 

 

 

Gyúrás, puhítás, gömbölyítés, lapítás, 

hengerítés, mélyítés. 

Új formák képzése különböző méretben. 

(golyó, hurka, tányér, csiga, stb.) 

 

Benyomkodott agyagba, öntőformába 

folyékony gipsz öntése.  

Száradás után kiborítása. 

 

A megfigyelt tárgyak megnevezése. 

Felületi jellemzők, szilárdság, 

hőmérséklet alapján: 

 puha, kemény, sima, szúrós, hideg, 

meleg… 

 

Eszközök megnevezése. 

Térbeli tulajdonság alapján: domb, gödör, 

forma alapján: gombóc, kocka  

 

 

Anyag tulajdonságai: fehér, hideg 

Hóember részei (feje, orra, szája, szeme, 

keze, kalapja, stb.) 

 

Tevékenység megnevezése. 

Formák megnevezése hasonlóság alapján. 

(labda, alma, kígyó, hurka, tányér, stb.) 

Kicsi-nagy megkülönböztetése. 

 

Anyag tulajdonságai: fehér, folyik, 

folyékony, száraz, 

Tevékenység: keverés, öntés, kiborítás 

Együttműködéssel manipuláljon 

különböző tárgyakkal, tulajdonságaikat 

figyelje meg. 

 

 

Együttműködéssel hajtsa végre a 

tevékenységhez szükséges cselekvéssort. 

Eszközöket válassza ki, és megfelelően 

használja. 

 

Együttműködéssel hajtsa végre a 

tevékenységet. 

 

 

Együttműködéssel alakítson ki 

különböző formákat. 

 

 

 

 

Együttműködéssel végezze a 

tevékenységet. 
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Évfolyam: 2. 

2. Témakör: Építés Óraszám: 15 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Kirakás 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fűzés 

 

 

 

 

 

 

Nyomótechnikák 

 

 

 

 

Szúrójátékok 

 

 

Válogatás forma, szín, nagyság szerint. 

Építőkockák egymásra és egymás mellé 

helyezésével különböző térbeli alakzatok 

létrehozása (torony, kapu, alagút, híd) 

Tagoltabb forma kirakása előrajzolás 

után. Forma kitöltése különböző 

anyagokkal. 

 

 

Gyöngyfűzés kicsi-nagy váltogatással, 2 

szín váltogatásával. 

 

 

 

 

Pecsételéssel, nyomdázással ritmikus sor 

képzése: formák, kör négyzet) színek (2 

szín), vagy nagyság váltogatásával. 

 

Sorképzés és formaképzés azonos színű 

elemekből. Ritmikus sor képzése két szín 

váltogatásával. (gyöngymozaik, pötyi). 

A kirakáshoz felhasznált tárgyak 

megnevezése. 

Fölé, alá, mellé, felett, alatt, mellett. 

Tevékenység megnevezése: épít, tesz, rak, 

vesz. 

 

 

 

 

Gyöngy, sor, 

kicsi, nagy. 

Színek. 

egyik, másik 

 

 

Sor 

kicsi-nagy 

színek, pl.: piros-kék 

         egyik-másik 

 

Sor 

kicsi-nagy 

színek, pl.: piros-kék 

          egyik-másik 

 

Képes legyen megadott tulajdonságok 

alapján (szín, forma, nagyság) tárgyakat 

csoportosítani segítséggel. 

 

 

 

 

 

 

Segítséggel próbálja meg ritmikusan 

váltogatni a gyöngyöket. 

 

 

 

 

Segítséggel próbáljon ritmikus sort 

képezni. 

 

 

 

Segítséggel próbáljon ritmikus sort 

képezni. 
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Évfolyam: 2. 

3. Témakör: Papír formálása, alakítása Óraszám: 15 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Gyűrés-simítás 

 

 

 

Tépés 

 

 

Hajtogatás 

 

 

Nyírás 

 

 

Ragasztás 

 

 

Különböző papírfajták gyűrése, simítása. 

(labdák, gyümölcsök, hópehely stb.). 

 

 

Csíktépés, papír-„csipetelés”. 

 

 

Egyszerű ráhajtás, átlóshajtás, 

élképzéssel. 

 

Szabálytalan formák nyírása. 

Csíkvágás. 

 

A felsorolt módon kialakított 

papírdarabok egymás mellé helyezése 

ragasztás felületen. 

 

 

Tevékenység megnevezése. 

A papírfélék jellegzetes tulajdonságai: 

puha, kemény. A felhasznált papír színe. 

Elkészült tárgy, pl.: labda, alma. 

Csík, csipet témától függő elnevezése: eső, 

hó, stb. 

 

Tevékenység: hajtás, hajtogatás 

 

 

Eszköz: olló 

Tevékenység: nyírás, vágás 

 ragasztó, 

ragasztás 

Segítséggel alakítsa ki és nevezze meg a 

különböző tárgyakat. 

 

 

Segítséggel hajtsa végre a tevékenységet. 

 

Segítséggel igyekezzen a pontos 

illesztésre. 

 

 

Együttműködéssel használja az ollót. 

Segítséggel egymás mellé helyezze 

kívánt módon a papírdarabkákat. 
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Évfolyam: 2. 

4. Témakör: Vizuális ábrázolás Óraszám: 20 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Festés 

 

 

 

 

Rajzolás 

 

 

 

Nagy formák festése színes foltokkal. 

Előrajzolt formák kitöltése egy színnel, 

majd két színt használva. Színhasználat 

szabadon, majd kijelölt színekkel. 

 

Vízszintes, függőleges vonalvezetés. 

Körökből és vonalakból különböző 

állatfigurák, virág, ember ábrázolása, 

átrajzolás, rárajzolás, körülrajzolás 

beiktatásával. Homokrajz, aszfaltrajz 

krétával. Zsírkréta papíron. 

Ceruzafogás gyakorlása. 

 

Eszközök: ecset, tál. 

Főbb színek: piros, kék, sárga, zöld 

 

 

 

Egyenes, kör és ezekből képzett egyszerű 

figurák felismerése, megnevezése. 

A rajzolás eszközei. 

Segítséggel használni tudja a festés 

eszközeit. 

Megnevezésre felismerje a főbb színeket 

 

Segítséggel használni tudja a rajzolás 

eszközeit. 

Próbáljon meg egyszerű ember, állat, 

növény-ábrázolásokat létrehozni. 
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Évfolyam: 3. 
 

 
Cél: Az alkotóképesség megalapozása a különböző ábrázoló- alakító tevékenységekben rejlő funkcióöröm motivációs hátterével. 

A kreatív önkifejezés igényének kialakulása a vizuális művészetek eszköztárának felhasználásával. 

 
 

Feladat: Figyelem, feladattudat, észlelés és finommotorika fejlesztése. 

A környezet látható és tapintható tulajdonságainak megfigyeltetése, tapasztalat-gyűjtés. 

A tantárgyhoz, tananyaghoz kapcsolódó eszközök megismerése és használata növekvő önállósággal. 

Tantárgy-specifikus ismeretek, jártasságok elsajátítása. 

 

 

Elvárt teljesítmény: A tanuló képességeihez mérten igyekezzen elsajátítani a különböző ábrázoló- alakító technikákat. 

 

 

Értékelés: Folyamatos szóbeli értékelés, félévenként szóbeli tájékoztatás, tanév végén írásbeli tájékoztatás minősítéssel. P.A.C. felmérés. 

 

 

Tankönyv, taneszköz: Képeskönyvek, fotóalbumok. 

A tananyaghoz kapcsolódó eszközök és alapanyagok 
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Évfolyam: 3. 

1. Témakör: Formázások különböző anyagokból Óraszám: 24 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Anyagvizsgálat érzékszervi tapasztalás 

útján 

 

 

 

 

Homok formázása 

 

 

 

Hó formázása 

 

 

Gyurmázás 

(plasztilin, só-liszt gyurma, agyag 

formázása) 

 

 

Gipszmunka  

 

A tanuló környezetében található tárgyak 

tulajdonságainak megfigyelése 

manipuláció útján. Természeti 

képződmények megfigyeltetése séta 

alkalmával. 

 

Vizes homokból formák készítése 

homokozó formák felhasználásával. 

Homokvár készítése 

 

Hógolyó, hóember készítése. 

 

 

Gyúrás, puhítás, gömbölyítés, lapítás, 

hengerítés, mélyítés. Kúpos nyújtás. 

Elemek egymáshoz illesztése, emberalak. 

 

Benyomkodott agyagba, és különböző 

gipszformákba gipsz öntése. 

Száradás után kiborítás. 

 

A természetben, és mesterséges 

környezetben található tárgyak 

formájának hasonlóságát kiemelve: 

gesztenye – labda - gömbölyű, faág-

ceruza - hosszúkás, stb. 

 

Homokozó eszközök és kialakított formák 

megnevezése. 

Tevékenységek: ás, szór, önt, stb. 

 

A hóemberen megfigyelhető testrészek. 

 

 

Alakítás módjának megnevezése: gyúr, 

lapít, gömbölyít, stb. Fő testrészek 

 

 

 

Tevékenység: kever, önt, borít. 

Anyagtulajdonságok: folyik – szárad – 

kemény 

folyékony 

Segítséggel figyelje meg a természetes és 

mesterséges formák hasonlóságait. 

 

 

 

 

Segítséggel végezze a tevékenységet. 

 

 

 

Segítséggel végezze a tevékenységet. 

 

 

Segítséggel egyszerű emberalakot 

készítsen. 

 

 

 

Segítséggel végezze a tevékenységet. 
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Évfolyam: 3. 

2. Témakör: Építés Óraszám: 15 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Kirakás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fűzés 

 

 

 

 

 

Nyomótechnikák 

 

 

 

 

Szúrójátékok 

Válogatás forma, szín, nagyság szerint. 

Építőelemek egymás mellé, és egymásra 

helyezésével különböző térbeli alakzatok 

létrehozása (ház). 

Előrajzolt forma kirakása, kitöltése 

különböző anyagokkal. 

Pálcikák fektetése színváltogatással, 

formaképzéssel. 

 

 

Gyöngyök felfűzése Váltogatás forma, 

szín, nagyság szerint. Két, majd három 

tényező együttes felhasználásával 

karkötő, nyaklánc készítése. 

 

Pecsételés, nyomdázás során ritmikus sor 

képzése forma, szín, vagy nagyság 

válogatásával. 2, majd 3 változó 

tényezővel. Így agyagkép, 

csomagolópapír készítése. 

 

Sor- és formaképzés a játék elemeiből. 

Ritmikus sor képzése 2, majd 3 változó 

elemmel.  

Alapformák kirakásával labda, virág, 

házikó, stb. kirakása. 

 

Főbb színek. 

Egyszerű formák: (kocka, gömb, tégla) 

kicsi-nagy. 

 

 

 

 

 

 

 

Színek, formák, nagyság fogalmai. 

Elkészítendő tárgyak megnevezése, 

ékszerek megnevezése. 

Tevékenység megnevezése. 

 

 

Színek, formák, nagyság fogalmai. 

Elkészítendő tárgyak megnevezése. 

Tevékenység megnevezése. 

 

 

 

Színek, formák, nagyság fogalmai.  

Elkészítendő tárgyak megnevezése. 

Tevékenység megnevezése. 

 változó, váltakozó 

Irányítással kockából építsen tornyot, 

házat. 

Vonalhatárt tartva töltse ki az előrajzolt 

formát. 

 

 

 

 

 

 

Irányítással ritmikus sor képzése. 

 

 

 

 

Irányítással ritmikus sor képzése. 

 

 

 

 

 

Irányítással ritmikus sor képzése. 
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Évfolyam: 3. 

3. Témakör: Papír formálása, alakítása Óraszám: 15 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Gyűrés-simítás 

 

 

Tépés 

 

 

Hajtogatás 

 

Nyírás 

 

 

 

Ragasztás 

Különböző papírfajták gyűrése, simítása 

különböző méretben. 

 

Előrajzolt formák tépése különböző 

méretben. 

 

Felező- és átlóshajtás gyakorlása, 

élképzés. 

 

Alapformák kivágása különböző 

méretben, és színben. 

 

 

A fenti technikákkal kialakított elemek 

illesztése, rögzítése.  

Ember, állat-, növényábrázolás. 

 

Papírfajták tulajdonságai, elkészített 

tárgy, és tevékenység megnevezése. 

 

Nagyságra, formára vonatkozó fogalmak: 

csík, kör, kisebb, nagyobb, stb.. 

 differenciáltabb formák 

 

 

Alapformák megnevezése. 

Kisebb, nagyobb. Eszköz, tevékenység 

megnevezése. 

 

Eszköz, tevékenység megnevezése. 

Ember, állat, növény részei. 

 

Irányítással végezze a tevékenységet. 

 

 

Segítséggel tépjen egyszerű formákat. 

 

 

Segítséggel, pontos illesztéssel hajtson. 

 

 

Segítséggel vágjon ki egyszerű formákat. 

 

 

Segítséggel illessze a papírkép elemeit. 
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Évfolyam: 3. 

4. Témakör: Vizuális ábrázolás Óraszám: 20 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Festés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajzolás 

Csökkenő nagyságú felületen különböző 

irányú egyenesek, körök festése. 

Egyenesek és körök segítségével egyszerű 

ábrázolások: ember, állat, növény. Ezek 

kifestése kijelölt színekkel. 

Festési gyakorlatok beiktatása tetszőleges 

színhasználattal fröcskölés, mázolás. 

Csomagolópapíron – közös munka. 

Beszélgetés az így készült képről. 

 

Álló, fekvő egyenes, kör, félkör, 

hullámvonal csökkenő nagyságú 

felületen. 

Egyenesekből és körökből állatok, 

emberek, növények, tárgyak rajzolása, 

színezése. 

Egyenesek irányára vonatkoztatva: álló, 

fekvő, egyszerű figurák megnevezése. 

Színek felismerése, megnevezése. 

Eszközök megnevezése. 

A festék felvitelének módjára vonatkozó 

fogalmak. (fröcskölés, kenés, vagy 

mázolás, csorgatás, stb.) 

 

 

 

 

 

Pont, vonal, egyenes, hullámvonal 

megnevezése. 

Egyenesek iránya szerint (fekvő, álló) 

alapformák megnevezése (kör, 

háromszög, négyzet). Ezekből képzett 

figurák (ember, virág, ház, stb.) 

megnevezése. 

Eszközök megnevezése. 

Színek megnevezése. 

 

Segítséggel megfelelően használja a 

festés eszközeit. 

Képes legyen körök és egyenesek 

segítségével különböző élőlények, és 

tárgyak ábrázolására és megnevezésére. 

Kifestésnél igyekezzen a vonalhatár 

betartására. 

Próbáljon együttműködni közös alkotás 

elkészítésénél. 

 

 

 

Segítséggel képes legyen megfelelő 

ceruzafogással egyenesek és körök 

rajzolására, ezáltal egyszerű figurák 

kialakítására. 

Színezésnél a vonalhatárt tartsa be. 
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Évfolyam: 4. 
 

 
Cél: Az alkotóképesség fejlődése a különböző ábrázoló- alakító tevékenységekben rejlő funkcióöröm motivációs hátterével. 

A kreatív önkifejezés igényének kialakulása a vizuális művészetek eszköztárának felhasználásával. 

 

 

Feladat: Figyelem, feladattudat, észlelés és finommotorika fejlesztése. 

A környezet látható és tapintható tulajdonságainak megfigyelése, tapasztalatok gyűjtése. 

A tantárgyhoz, tananyaghoz kapcsolódó eszközök megismerése és használata növekvő önállósággal. 

Tantárgy-specifikus ismeretek, jártasságok elsajátítása. 

 

 

Elvárt teljesítmény: A tanuló képességeihez mérten igyekezzen elsajátítani a különböző ábrázoló- alakító technikákat. 

 

 

Értékelés: Folyamatos szóbeli értékelés, félévenként szóbeli tájékoztatás, tanév végén írásbeli tájékoztatás minősítéssel. P.A.C. felmérés. 

 

 

Tankönyv, taneszköz: Képeskönyvek, fotóalbumok. 

A tananyaghoz kapcsolódó eszközök és alapanyagok 
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Évfolyam: 4. 

1. Témakör: Formázások különböző anyagokból Óraszám: 24 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Anyagvizsgálat érzékszervi tapasztalás 

útján 

 

 

 

 

Homok formázása 

 

 

 

Hó formázása 

 

Gyurmázás (plasztilin, só-liszt gyurma, 

agyag formázása) 

 

 

 

Gipszmunka 

A természetes és mesterséges környezet 

tárgyainak összehasonlítása. Felület, 

szilárdság, forma, méret alapján. 

 

 

 

Homokvár építés. Homokozóformák 

használata. 

 

 

Hóember készítése. 

 

Alapelemek összeillesztésével emberalak 

készítés. Állatalakok ábrázolása 

jellegzetes jegyeik alapján. 

Gyümölcsöstál készítés. 

 

Bekarcolt, benyomkodott agyaglapra 

gipsz öntése. Száradás után agyag 

eltávolítása. 

 

Felületre (sima-érdes), szilárdságra 

(kemény-puha), formára (kerek, 

hosszúkás), méretre (kicsi, nagy) 

vonatkozó fogalmak. 

 

Tevékenység: hoz, visz, tesz, önt, borít, 

szór, ás, stb. 

Építmény részei: fal, ablak, ajtó 

 

Emberi testrészek 

 

Ember, állat, növény részei 

 

 

 

 

Tevékenység, anyagtulajdonság, 

elkészült munka jellegzetességei. 

 

Irányítással hasonlítsa össze a 

természetes, és mesterséges tárgyakat. 

 

 

 

 

Irányítással építsen homokvárat. 

 

 

 

Irányítással építsen hóembert. 

 

 

Irányítással jellemző jegyeik alapján 

felismerhető ember, állat, 

növényábrázolásokat készítsen. 

 

 

Irányítással végezze a tevékenységet. 
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Évfolyam: 4. 

2. Témakör: Építés Óraszám: 15 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Kirakás 

 

 

 

 

 

 

Fűzés 

 

 

Nyomótechnikák 

 

 

Szúrójátékok 

Egymásba helyezhető építőelemek 

használatával különböző térbeli 

építmények létrehozása. 

(Babaváros építés) 

Előrajzolt forma kitöltése különböző 

színű anyagokkal. 

Gyöngyfűzés alak, szín, nagyság 

variálásával. 

 

Pecsételés, nyomdázás, forma, szín, 

nagyság váltogatásával. 

Szabad kompozíció, pl.: agyagkép. 

 

Sor, és formaképzés a játék elemeiből. 

Ritmikus sor képzése. 

Építmények megnevezése (ház, garázs, 

híd, stb.) építmények részei, 

Térbeli relációk (alá, mellék, fölé, stb.) 

 

 

 

Forma, szín, nagyság 

 

 

Forma, szín, nagyság 

 

 

 

 

Forma, szín, nagyság 

 

Önállóan építsen különféle 

építőjátékokból tagolt építményeket. 

 

 

 

 

Önállóan tudjon ritmikus sort képezni. 

 

Önállóan tudjon ritmikus sort képezni. 

 

 

 

 

Önállóan tudjon ritmikus sort képezni. 
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Évfolyam: 4. 

3. Témakör: Papír formálása, alakítása Óraszám: 15 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Gyűrés-simítás 

 

 

 

Tépés 

 

 

 

 

 

 

Hajtogatás 

 

 

 

Nyírás 

 

 

Ragasztás 

 

Különböző papírfajták gyűrése, és 

kisimítása (labda, golyó, hópihe, 

virágszirom) 

 

Csíktépés. 

Egyszerű előrajzolt formák tépése. 

Megközelítőleg egyforma nagyságú papír 

darabkák kicsipkedése mozaikkészítés 

céljából. 

 

Felező, átlóshajtás gyakorlása. 

Harmonika hajtás. 

 

 

 

Alapformák kivágása különböző 

méretben. Papírkép készítés céljából 

 

 

A fent említett technikákkal kialakított 

elemek illesztése, és rögzítése. (tépett-

gyűrt mozaik gyümölcs, tépett, vágott 

alapformákból figurák kialakítása). 

 

Papírfajták tulajdonságai, elkészített 

tárgy, és tevékenység megnevezése. 

 

Nagyságra, formára vonatkozó fogalmak. 

Tevékenység megnevezése. Kisebb, 

nagyobb, egyforma. 

 

 

 

Elkészítendő tárgy megnevezése (csákó, 

hajó, stb.) 

Irányok, térbeli relációk. 

Tevékenység megnevezése. 

 

Formára, méretre vonatkozó fogalmak. 

Eszköz, tevékenység megnevezése. 

Kisebb, nagyobb, egyforma. 

 

Eszköz, tevékenység megnevezése. 

Illesztéssel kapcsolatos fogalmak. 

Irányítással végezze a tevékenységet. 

 

 

Önállóan tépjen megközelítőleg 

egyforma nagyságú papírdarabkákat. 

 

 

 

 

Irányítással végezze a tevékenységet. 

 

 

 

 

 

Önállóan, vagy segítséggel vágjon ki 

egyszerű formákat. 

 

 

 

Önállóan, vagy segítséggel illessze a 

papírkép elemeit. 
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Évfolyam: 4. 

4. Témakör: Vizuális ábrázolás Óraszám: 20 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Festés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajzolás 

Körökből, egyenesekből ember, állat, 

növényábrázolások megfelelő 

színhasználattal. Egyszerű figurális 

kompozíció készítése megadott témában. 

(őszi erdő, téli táj, virágos rét, család, stb.) 

Szabad festési gyakorlatok tetszőleges 

színhasználattal csomagolópapíron – 

közös munka. 

 

Ember, állat, növény, tárgy rajzolás, 

színezés. 

A figurák kompozícióba illesztése. 

(pl.: meseillusztráció, 

családrajz 

tájkép) színezés. 

 

Ábrázolt élőlények, tárgyak 

megnevezése, részeik megnevezése. 

Színek. 

 

 

 

 

 

 

Ábrázolt élőlények, tárgyak 

megnevezése, részeik megnevezése. 

Színek. 

 

Segítséggel képes legyen a különböző 

élőlények, és tárgyak jellemző 

tulajdonságai alapján rájuk emlékeztető 

vizuális leképezésére alapformákból, 

egyenesekből. Együttműködjön közös 

alkotásnál. 

 

 

 

Segítséggel törekedjen különböző 

élőlények, és tárgyak jellemző 

tulajdonságai alapján rájuk emlékeztető 

vizuális leképezése. 

Színezésnél igyekezzen vonalhatárt 

tartani. 
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Évfolyam: 5. 
 

 

Cél: Az alkotó- és befogadóképesség fejlődése. 

A kreatív önkifejezés igényének kialakulása a vizuális művészetek eszköztárának felhasználásával. 

A felfedezés, a siker örömével a tanuló pozitív énképének kialakulása, önismeretének fejlődése. 

A tantárgy szemléletformáló hatása által a tanuló esztétikai érzékének fejlődése. 

 

 

Feladat: Tárgyak, élőlények, jelenségek alapos megfigyelése. 

A tantárgyhoz, tananyaghoz kapcsolódó eszközök megismerése és használata növekvő önállósággal. 

Tantárgy-specifikus ismeretek, jártasságok elsajátítása. 

Az önálló alkotótevékenység iránti igény kialakítása. 

 

 

Elvárt teljesítmény: A tanuló képességeihez mérten igyekezzen elsajátítani a különböző ábrázoló- alakító technikákat. 

Törekedjen az ábrázolás- alakítás eszközeinek és anyagainak adekvát használatára. 

 

 

Értékelés: Folyamatos szóbeli értékelés, félévenként szóbeli tájékoztatás. Tanév végén írásbeli tájékoztatás minősítéssel. P.A.C. felmérés. 

 

Tankönyv, taneszköz: Képeskönyvek, fotóalbumok, művészeti albumok. 

A tananyaghoz kapcsolódó eszközök és alapanyagok. 
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Évfolyam: 5. 

1. Témakör: Vizuális ábrázolás Óraszám: 34 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Festés 

 

 

 

 

 

 

Rajzolás-színezés 

Élőlények ábrázolásának gyakorlása, 

pontosítása jellemző jegyeik 

kiemelésével. Vízszintes és függőleges 

vonalvezetés összekapcsolásának 

gyakorlása csökkenő felületen. Szabad 

festési gyakorlatok. 

 

Szögletes formák megjelenése – 

vízszintes és függőleges vonalvezetés 

pontos összekapcsolása. (pl.: ház, 

szánkó)  

Ember, állat és növényábrázolások 

gyakorlása. 

Rajzok természethű színezése. 

 

Egyenesek iránya. 

Testrészek 

Ábrázolt tárgyak részei. 

Színek 

 

 

 

Egyenesek iránya. 

Testrészek 

Lerajzolt tárgyak részei. 

Színek 

Irányítással pontosan összekapcsolja a 

vízszintes és függőleges egyeneseket. 

A különböző élőlények rajza jellemző 

jegyeik alapján felismerhető legyen. 

 

 

 

Irányítással pontosan összekapcsolja a 

vízszintes és függőleges egyeneseket. 

A különböző élőlények rajza jellemző 

jegyeik alapján felismerhető legyen. 
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Évfolyam: 5. 

2. Témakör: Komplex alakító tevékenység Óraszám: 40 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Tárgyak  

(játékok, képek) készítése jellemző 

jegyeik alapján) 

Papírfűzés, szimmetrikus vágások. 

Színes papír kompozíció. 

Gyufásdobozból játékok, bútorok 

készítése.  

Műanyag flakonból játéktárgyak 

készítése.  

Mozaikkép készítés különböző 

anyagokból.  

Tálak, tányérok, vázák készítése 

agyagból. 

Só-liszt gyurma ékszerek készítése. 

Egyszerű ünnepi dekorációk különböző 

anyagokból. 

(karton: Mikulás csizma, 

színes papír: nemzeti zászló, 

fonal, papír: farsangi álarc, 

Krepp-papír: kokárda) 

 

Eszközök, anyagok megnevezése. 

Elkészítés részfolyamatainak 

megnevezése. 

Az anyag tulajdonságaira vonatkozó 

fogalmak. 

Az elkészült tárgy megnevezése és 

funkciójára vonatkozó fogalmak. 

Együttműködéssel próbáljon meg 

egyszerű tárgyakat készíteni. 
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Évfolyam: 6. 
 

 
Cél: Az alkotó- és befogadóképesség fejlődése. 

A kreatív önkifejezés igényének kialakulása a vizuális művészetek eszköztárának felhasználásával. 

A felfedezés, a siker örömével a tanuló pozitív énképének kialakulása, önismeretének fejlődése. 

A tantárgy szemléletformáló hatása által a tanuló esztétikai érzékének fejlődése. 

 

Feladat: 

A környezet megfigyelésén, megismerésén keresztül a vizuális jelek megértése és kreatív használata. 

A tantárgyhoz, tananyaghoz kapcsolódó eszközök megismerése és használata növekvő önállósággal. 

Tantárgy-specifikus ismeretek, jártasságok elsajátítása. 

Az önálló alkotótevékenység iránti igény kialakítása. 

 

 

Elvárt teljesítmény: A tanuló képességeihez mérten igyekezzen elsajátítani a különböző ábrázoló- alakító technikákat. 

Törekedjen az ábrázolás- alakítás eszközeinek és anyagainak adekvát használatára. 

 

 

Értékelés: Folyamatos szóbeli értékelés, félévenként szóbeli tájékoztatás. Tanév végén írásbeli tájékoztatás minősítéssel. P.A.C. felmérés. 

 

 

Tankönyv, taneszköz: Képeskönyvek, fotóalbumok, művészeti albumok. 

A tananyaghoz kapcsolódó eszközök és alapanyagok. 
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Évfolyam: 6. 

1. Témakör: Vizuális ábrázolás Óraszám: 34 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Festés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajzolás-színezés 

Természeti környezetünk ábrázolása a 

színek kifejezőerejének 

hangsúlyozásával. 

(ősz: levélhullás, eső 

tél: havazás, stb.) 

Szabad festési gyakorlatok különböző 

festékviteli módok, egyéni és közös 

munka. 

 

Ember és állatábrázolások gyakorlása. 

Fej, test, végtagok feltüntetése. 

Iránykülönbségek érzékeltetése. Virágok 

ábrázolása sematikusan. Színezés 

különböző technikákkal. Tematikus 

ábrázolások gyakorlása. 

 

Évszakok, természeti jelenségek, színek, 

hangulatok. 

 

 

 

 

 

 

 

Élőlények testrészeinek megnevezése. 

Térbeli elrendeződésre vonatkozó 

fogalmak. 

Irányítással megfelelően használja a 

színeket. 

 

 

 

 

 

 

 

Irányítással próbáljon tematikus ábrát 

készíteni. 
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Évfolyam: 6. 

2. Témakör: Komplex alakító tevékenységek Óraszám: 40 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Tárgyak 

(játékok, képek) készítése jellemző 

jegyeik alapján 

Természeti anyagok felhasználásával 

(levelek, ágak, termények, stb.) 

kompozíció készítése ragasztással. 

Papírfüzér készítés.  

Színes papír kompozíció. Krumpli-

nyomda készítés és felhasználás 

dekorációs célra (csomagolópapír, 

díszszalvéta) Tojásdíszítés különböző 

technikával. Agyag és só-liszt edények 

készítése, díszítése különböző 

technikákkal. (Pecsételés, karcolás rátett 

díszítés, festés). 

Agyagbaba készítés. 

Agyagállatok készítése. 

 

Eszközök, anyagok megnevezése. 

Elkészítés részfolyamatainak 

megnevezése. 

Az anyag tulajdonságaira vonatkozó 

fogalmak. 

Az elkészült tárgy megnevezése és 

funkciójára vonatkozó fogalmak. 

Együttműködéssel készítsen egyszerű 

tárgyakat. 
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Évfolyam: 7. 
 

 
Cél: Az alkotó- és befogadóképesség fejlődése. 

A kreatív önkifejezés igényének kialakulása a vizuális művészetek eszköztárának felhasználásával. 

A felfedezés, a siker örömével a tanuló pozitív énképének kialakulása, önismeretének fejlődése. 

A tantárgy szemléletformáló hatása által a tanuló esztétikai érzékének fejlődése. 

 

 

Feladat: A környezet megfigyelésén, megismerésén keresztül a vizuális jelek megértése és kreatív használata. 

A tantárgyhoz, tananyaghoz kapcsolódó eszközök megismerése és használata növekvő önállósággal. 

Tantárgy-specifikus készségek fejlesztése. 

Az önálló alkotótevékenység iránti igény kialakítása. 

 

 

Elvárt teljesítmény: A tanuló képességeihez mérten igyekezzen elsajátítani a különböző ábrázoló- alakító technikákat. 

Törekedjen az ábrázolás- alakítás eszközeinek és anyagainak adekvát használatára. 

 

 

Értékelés: Folyamatos szóbeli értékelés, félévenként szóbeli tájékoztatás. Tanév végén írásbeli tájékoztatás minősítéssel. P.A.C. felmérés. 

 

 

Tankönyv, taneszköz: Képeskönyvek, fotóalbumok, művészeti albumok, műtárgy reprodukciók, fotók, folyóiratok, tanári segédletek. 

A tananyaghoz kapcsolódó eszközök és alapanyagok. 
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Évfolyam: 7. 

1. Témakör: Vizuális ábrázolás Óraszám: 40 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Festés 

 

 

 

 

 

 

Rajzolás-színezés 

Természeti képződmények és jelenségek 

ábrázolása. Színek kifejezőerejének 

hangsúlyozása. Színek tanulmányozása 

hangulat és érzelemkifejező szempontból. 

Szabad festési gyakorlatok egyéni és 

közös munka. 

 

Környezetünk tárgyainak lerajzolása, 

színezése. 

Egy-egy élmény megörökítése 

emberalakkal, tárgyakkal megfelelő 

térbeli elrendezéssel. 

Élőlények differenciáltabb ábrázolása. 

Természeti jelenségekkel kapcsolatos 

fogalmak bővítése. 

Érzelmekkel, hangulatokkal kapcsolatos 

fogalmak körének bővítése. 

 

 

 

A tárgyi környezet elemeinek 

megnevezése. 

Élőlények testfelépítésével kapcsolatos 

fogalmak körének bővítése. 

Irányítással felfedezze az összefüggést 

a színek és érzelmek között. 

 

 

 

 

 

Irányítással saját élményeit próbálja 

meg rajzos formában megjeleníteni. 

 

 
Évfolyam: 7. 

2. Témakör: Komplex alakító tevékenységek Óraszám: 40 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Komplex alakító tevékenységek Szárított növények festése mártással, 

csokorrendezés. Gyümölcsnyomda  

(félbevágott alma, körte, textilfestékekbe 

mártva.) Díszpárna-varrás, kitömés festett 

textíliából. Agyagedények készítése, 

festése. Só-liszt fali díszek évszakra 

jellemző motívumokkal és színekkel. 

Farsangi álarc készítés, díszítés. Préselt 

virág kompozíció. 

Anyagok, eszközök. 

Elkészítendő tárgy. 

Elkészítés részfolyamatai. 

Évszakok jellemzői. 

Ünnepi jellegzetességek. 

Irányítással készítsen egyszerű 

tárgyakat. 
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Évfolyam: 7. 

 

3. Témakör: Népünk művészete Óraszám: 15 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Népművészeti alkotások szemlélése Látogatás a Néprajzi Múzeumba 

(Budapest), a Szabadtéri Néprajzi 

Múzeumba (Szentendre) 

Néprajzi, népművészeti albumok 

szemlélése. 

 

Hímzés, faragás, szövés, fazekasság Irányítással ismerkedjen meg néhány 

népművészeti alkotással. 

 

 

 

 
Évfolyam: 7. 

4. Témakör: Elemi ismeretek művészeti alkotásokról Óraszám: 16 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Művészeti alkotások szemlélése Múzeumlátogatás művészeti kiadványok, 

albumok nézegetése, beszélgetés az 

alkotásokról. 

 

Festészet, szobrászat. 

Egyszerű esztétikai fogalmak. 

Irányítással szemléljen művészeti 

alkotásokat. 
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Évfolyam: 8. 
 

 
Cél: Az alkotó- és befogadóképesség fejlődése. 

A kreatív önkifejezés igényének kialakulása a vizuális művészetek eszköztárának felhasználásával. 

A felfedezés, a siker örömével a tanuló pozitív énképének kialakulása, önismeretének fejlődése. 

A tantárgy szemléletformáló hatása által esztétikai érzékének fejlődése. 

 

 
Feladat: A környezet megfigyelésén, megismerésén keresztül a vizuális jelek megértése és kreatív használata. 

A tantárgyhoz, tananyaghoz kapcsolódó eszközök megismerése és használata növekvő önállósággal. 

Tantárgy-specifikus készségek fejlesztése. 

Az önálló alkotótevékenység iránti igény kialakítása. 

 
Elvárt teljesítmény: A tanuló képességeihez mérten igyekezzen elsajátítani a különböző ábrázoló- alakító technikákat. 

Törekedjen az ábrázolás- alakítás eszközeinek és anyagainak adekvát használatára. 

 

 

Értékelés: Folyamatos szóbeli értékelés, félévenként szóbeli tájékoztatás. Tanév végén írásbeli tájékoztatás minősítéssel. P.A.C. felmérés. 

 
Tankönyv, taneszköz: Képeskönyvek, fotóalbumok, művészeti albumok, műtárgy reprodukciók, fotók, folyóiratok, tanári segédletek.  

A tananyaghoz kapcsolódó eszközök és alapanyagok 
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Évfolyam: 8. 

1. Témakör: Vizuális ábrázolás Óraszám: 40 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Festés 

 

 

 

 

 

 

Rajzolás-színezés 

Természeti képződmények, jelenségek 

ábrázolása. Jelentős események (pl.: 

ünnepek), Személyes élmények (család, 

hétvégi program) megörökítése. Szabad 

festési gyakorlatok. Színkeverés: piros-

kék, piros-sárga, kék-sárga. 

 

Az élővilág és tárgyi környezet elemeinek 

differenciáltabb ábrázolása tematikusan 

élmények alapján, többféle technikával. 

 

Természeti környezettel kapcsolatos 

fogalmak körének bővítése. 

Ünnepi szimbólumok. 

 

 

 

 

Természeti és tárgyi környezettel 

kapcsolatos fogalmak körének fokozatos 

bővítése. 

Növekvő önállósággal végezze el a 

feladatokat. 

 

 

 

 

 

Növekvő önállósággal végezze el a 

feladatokat. 

 

 

 

 
Évfolyam: 8. 

2. Témakör: Komplex alakító tevékenységek Óraszám: 40 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Anyagvizsgálat 

 

 

Tárgyak (játékok, képek) készítése 

Anyagok válogatása anyagfajták és 

használhatóság szerint. 

 

Őszi falevél kompozíció. 

Gesztenyebábok. Terménymozaik. 

Agyagedények készítése. Babaház 

készítés kartondobozból. Bababútor 

különböző dobozokból. Fonalbábu 

készítés. Ujjbáb pingpong labdából. 

 

Az anyagok tulajdonságaira vonatkozó 

fogalmak körének bővítése. 

 

Anyagok, részfolyamatok, elkészült tárgy 

és rendeltetése. 

Irányítással ismerje fel és válogassa 

szét a különböző anyagfajtákat. 

 

Irányítással készítsen egyszerű 

tárgyakat. 
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Évfolyam: 8. 

3. Témakör: Népünk művészete Óraszám: 15 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Népművészeti alkotások szemlélése Látogatás a Néprajzi Múzeumba 

(Budapest), a Szabadtéri Múzeumba 

(Szentendre), és egyéb népművészeti 

gyűjtemények helyszínén. Néprajzi, 

népművészeti albumok nézegetése. 

 

Hímzés, faragás, fazekasság, szövés, 

fonás, mézesbáb. 

Népi mesterségek megnevezése, 

alapanyagai. 

 

Irányítással szemléljen népművészeti 

alkotásokat. 

 

 
 

Évfolyam: 8. 

4. Témakör: Elemi ismeretek művészeti alkotásokról Óraszám: 16 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Művészeti alkotások szemlélése Múzeumlátogatás, képzőművészeti 

albumok nézegetése, beszélgetés az 

alkotásokról. 

Festészet, szobrászat, 

építészet jellegzetességei. 

. 

Irányítással szemléljen művészeti 

alkotásokat. 
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Tánc- és drámajáték 
Évfolyam: 4-8. 

 
 

Cél:  

Sikerélményhez juttatni a tanulót a megismerési folyamatok során. Kibontakoztatni együttműködő képességét az 

önfegyelemre, fegyelmezett viselkedésre nevelés közben. Fejleszteni esztétikai érzékét, gazdagítani érzelmeit. Olyan 

élményeket nyújtani, melyek a személyiség egészére fejlesztő hatásúak. Segíteni a kapcsolat kiépítését a sérült és ép 

emberek között. 

 

Feladat: 

Az értelmileg akadályozott gyermekek tanulási, fejlesztési programjainak elkészítésénél figyelembe kell venni, hogy 

a tanulók fejlődését nagymértékben befolyásolja az idegrendszer veleszületett, illetve szerzett károsodása. Mivel a 

mozgásfejlesztéssel közvetett módon elősegíthető az emocionális és a kognitív funkciók kibontakoztatása, a fejlesztő 

munkában ennek kiemelten fontos szerepe van. 

A tánc- és drámajáték tantárgy keretén belül lehetőség nyílik a komplex fejlesztésre. Mint minden oktatási területen, 

itt is a fokozatosság és a részletesség elve érvényesül, ezért a tantárgy témakörei nagyon kiterjedtek. 

A megfelelő megalapozás és a fokozatos fejlesztés érdekében: 

 a mozgás nem tornagyakorlatokkal, 

 a zene nem énekléssel és tánccal, 

 a drámapedagógia nem dramatikus játékokkal kezdődik. 

 

Terápiás feladatok: 

A mozgásgyakorlatokat a helyes testtartás, egyensúly, koordináció megtanulása előzi meg, amelyre kisebb 

módosításokkal az Alexander – módszer kínálkozott megfelelőnek. A módszer feltalálója Frederick Matthias 

Alexander ugyanis azt állítja, hogy a helytelen testtartásból származó észrevétlen feszültségek az évek során 

folyamatosan épülnek föl, majd később fájdalomban és deformációban jelentkeznek. Ahogy a levegőbe nem lehet várat 

építeni, úgy a helytelen testtartásra sem alapozhatjuk a mozgásnevelést. A módszer gyakorlatai végig jelen vannak a 

tanulók fejlesztésének éveiben, hogy olyan technikát sajátíthassanak el, amellyel a szükséges legkevesebb feszültséggel 

járhat a mozgásuk. A helytelen testtartást kiváltó okok közül néhány, mint a túl sok üléssel eltöltött óra, vagy a 

sikerélmény hiánya hatványozottan érvényes az értelmileg akadályozott gyerekekre. 

A zene és a mozgás közötti kapocs a ritmus, amely megteremti a ritmikus mozgás alapjait, s ez nemcsak zenei 

szempontból lényeges, hanem visszahat a mozgáskoordinációra is. A zene, mint a motoros képességek fejlesztésének, 

érzelmi feszültségek szabályozásának, agresszív és autoagresszív hajlamok csökkentésének eszköze, képes érzelmi 

kvalitásokat is áthangolni, így a viselkedésre is hatni. A zenei témák között megkülönböztetve szerepelnek az „aktív” 

és a “passzív” terápiák. Az előbbi esetben a gyermek maga csinálja a zenét, az utóbbinál pedig befogadóként a művek 

hallgatása hat rá. A zenén keresztül kifejezheti ki nem mondott élményeit, a tánc során eljuthat az önkifejezés egész 

magas fokához. 

 

A drámapedagógia keretén belül a kezdeti időszakban sokféle mozgásos játékra, pihentető lazító gyakorlatra van 

szükség, hiszen a gyerekek csak rövid időre tudnak a feladatra koncentrálni. A drámajátékok megvalósulásához a 

helyes légzés-, beszéd-, érzékelés-fejlesztő gyakorlatok kezdetben az egyszerűbb, majd az egyre bonyolultabb formáin 

keresztül vezet az út. 

 

A tanuló a hétköznapi helyzeteken kívül az ünnep, a hagyomány megszokottól eltérő tilalmi és előírási rituáléit is 

megismeri. Az ünnepekhez kapcsolódó népszokások többnyire összetettek, szövegből, énekből, táncból, gesztusból, 

szokáscselekményből állnak. A népi játékokon keresztül a tanulók gyakorolhatják azokat az egyéni és közösségi 

tevékenységeket, amelyek a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei jobb megismeréséhez vezetnek, segítenek a 

harmonikus kapcsolat kialakítását a természettel és az őket körülvevő világgal. A tananyag összeállítása során a fő 

szempont, hogy olyan hagyományokat ismerjenek meg, amelyek évszázadok során közel álltak a gyerekek életéhez. 

Ehhez szorosan kapcsolódnak a múzeum-, színház-, mozi-, kiállítás látogatások is. 

 

A tánc- és drámajáték tantárgy lehetősége, hogy a mozgást, a táncot és a drámajátékot nem csupán a fejlesztés, hanem 

az önkifejezés, az önmegvalósítás eszközének is tekinti. Általa a tanulók egy olyan kommunikációs közeg birtokába 
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jutnak, melynek segítségével párbeszédet folytathatnak a világgal. Erre a legmegfelelőbb bizonyítékot a 

sikerélményt nyújtó szereplések jelentik. 

 

Elvárt teljesítmény: 

Ismerje meg saját testét, mozgásproblémáit segítséggel igyekezzen korrigálni. 

Vegyen részt csoporton belüli szereplésekben, tanuljon meg verseket, dramatizált meséket, történeteket, vegyen részt 

azok előadásaiban, az előadások előkészítésében. Rendszeresen tekintsen meg színházi előadásokat. 

 

Értékelés:  

Folyamatos szóbeli értékelés. 

Félévkor szóbeli tájékoztatás, év végén szöveges értékelés. 

Az értékelés jellemzi a gyermekek önállóságát a feladatok elvégzésében, a tanult dalok ismeretét, a mozgásos feladatok 

elvégzésének kivitelezését, mozgáskoordináltságuk mértékét. 
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A tanterv teljesítéséhez javasolt órakeret 

 

Évfolyamok 4. 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám 1 1 1 1 1 

Éves óraszám 37 37 37 37 37 

 
 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör / Évfolyam 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Zenés fejlesztés  12 12 10 9 9 

2. Mozgásfejlesztés 12 12 10 8 8 

3. Dramatikus játékok  13 13 17 20 20 
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Évfolyam: 4. 
 

 

Cél: Elsajátítani egyszerűbb zenés-mozgásos gyakorlatokat, táncokat. 

Feltárni a tanulók testtartási, mozgási anomáliáit, ezt javító gyakorlatokat végezni. 

 

 

Feladat: A negyedik csoportban egy olyan új tantárggyal ismerkednek meg, amely az addig ének és testnevelés tantárgy keretein belül tanult ismereteket bővíti és 

foglalja össze oly módon, hogy a mozgást és a zenét összehangolja, továbbá a drámapedagógia alapvető elemeit alkalmazza, ezáltal, mint művészeti nevelés komplex 

mozgás és kommunikáció fejlesztést valósít meg. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Tegyen különbséget a zene és a tánc között. 

Egyszerűbb, ritmusos mozgásokat tudjon elvégezni. 

Ismerje meg saját testét, mozgásproblémáit segítséggel igyekezzen korrigálni. 

Tudjon részt venni játék improvizációkban. 

 

 

Értékelés: Folyamatos szóbeli értékelés. 

Félévkor szóbeli tájékoztatás, év végén szöveges értékelés 
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Évfolyam: 4. 

1. Témakör. Zenés fejlesztés Óraszám: 12 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Táncos gyermek zenedarabok. 

Pl. Ég a gyertya. 

A tánc megfigyelése, utánzása. Ritmus 

Zene, tánc 

 

Sajátítson el egyszerűbb lépéseket. 

Zenehallgatás: Péter és a farkas. A történet megfigyelése. Zenekar, hangszerek 

 

Segítséggel játsszon el történetet. 

Ritmusfejlesztés. Ritmus megfigyelése. Ritmus, egyenletes lüktetés 

 

Adja vissza a ritmust tapssal, stb. 

Énektanulás ismétlés. Ég a gyertya… 

Ti csak esztek…Katalinka… 

Esik az eső…Én kis kertet…, stb. 

 

A dalok szövegeiben előforduló új szavak Tanuljon új dalokat. 

Zenehallgatás. 

Musicalek. 

Népdalok, komolyzene. 

A gyerekek meghallgatják: 

Vivaldi, Rossini. 

Hair. 

Kaláka együttes felvételeit. 

 

Szólam: alt, -mezzo, -szoprán 

Zenekar 

Musical 

 

Tudjon különbséget tenni a műfajok, 

hangszínek, hangszerek között 

Ismerjék fel a zenedarabokat. 
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Évfolyam: 4. 

2. Témakör: Mozgásfejlesztés Óraszám: 12 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak 

 
Elvárt teljesítmény 

A testséma megtanulása. 

(Alexander módszer). 

A test megfigyelése. A testrészek: 

fej, -nyak, -váll, -kar, stb. 

Nevezze meg a test részeit. 

Utasításra vegyen fel helyes testhelyzetet. 

 

Testhelyzetek. A testhelyzetek gyakorlása. Testhelyzetek: 

ülés, állás, járás, -futás 

 

 

Légző gyakorlatok. A helyes légzés gyakorlása. 

A légzőszervek megismerése. 

Tüdő, has, levegő 

Belégzés, kilégzés 

 

Figyelje meg és gyakorolja a helyes 

légzést. 

Rendgyakorlatok. Rendgyakorlatok gyakorlása. 

Utasításra feladat végrehajtása. 

Sorakozás, vigyázzállás 

Köralakítás, futás 

 

Tanulja meg a rendgyakorlatokat. 

Utánzó mozgások. Utánzó mozgások pontos visszaadása. 

Koordinációs, egyensúlygyakorlatok. 

Óriás, törpe, gólya, kutya 

Cica, mackó 

 

Tanulja meg az utánzó mozgásokat. 

 

Gimnasztikai gyakorlatok. Kartartások. 

Állások. 

Ülések. 

Fekvések. 

Kéz- és lábtámaszok. 

 

Mellső középtartás, mélytartás 

Oldalsó középtartás, hajlított tartás 

Alapállás, vigyázzállás, guggolás 

Nyújtott ülés törökülés, térdelés 

Hanyatt-, hason fekvés, támasz 

Végezze el pontosan a gimnasztikai 

gyakorlatokat. 
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Évfolyam: 4. 

3. Témakör: Dramatikus játékok Óraszám: 13 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Szituációs játékok. 

Ismerkedő, kapcsolatteremtő játékok. 

A gyermekek a legalapvetőbb 

információkat közlik magukról. 

 

Név, cím 

születési idő 

Tudjon alapvető adatokat közölni 

magáról. 

Beszédkészség fejlesztő játékok. A gyerekek felelgetős énekeket tanulnak: 

pl. Hol jártál…?. 

 

A mondóka szavai Adjon elő önállóan mondókákat. 

Mozgáskoordinációs játékok. Lépkedjünk úgy, mint az óriások, -törpék, 

-nyulak, -békák, -gólyák, stb. 

 

Óriás, törpe, nyúl, béka, gólya Hajtson végre mozgáskoordinációs 

feladatokat. 
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Évfolyam: 5. 
 

 

Cél: A zenei megismerést elmélyíteni. 

Egyszerű hangszereket: dobot, csörgőt, triangulumot megismerni. 

A testet tudatosan használni. 

A szép mozgás iránti igényt felkelteni. 

Drámajátékokat tanulni. 

Ismerkedni a nagyobb ünnepekkel. 

 

 

Feladat: Érzékelő, ritmus és fantáziagyakorlatok végzése. 

Mozgással egybekötött beszéd és ritmusgyakorlatok végzése önállóan. 

A koncentráció intenzitásának fokozatos növelése. 

Hangszerek használata. 

Harmonikus mozgás a térben. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Önként, aktívan vegyen részt a készségfejlesztő gyakorlatokban, közös tánc- és szituációs játékban. 

Legyen képes kapcsolatot tartani társaival. 

Vegye észre a metakommunikáció jelzéseit. 

Egyszerű utasításokat hajtson végre. 

 

 

Értékelés: Folyamatos szóbeli értékelés. 

Félévkor szóbeli tájékoztatás, év végén szöveges értékelés. 
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Évfolyam: 5. 

1. Témakör: Zenés fejlesztés  Óraszám: 12 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Ritmusfejlesztés. 

Ritmikai gyakorlatok, 

tempóérzékelés. 

Ritmus felismerése, visszaadása. Ritmus, dobogás 

Taps, csettintés 

 

Tudja a ritmust tapsolni ismert dalokban. 

Hangszerek megismerése. A dob, csörgő és a triangulum használata. Dob 

Csörgő 

Triangulum 

 

Utasításra használjon hangszereket. 

Zenéljen közösen társaival. 

Zenehallgatás. Könnyűzene, 

komolyzene hallgatása. 

Zene, dal 

Zenekar, együttes 

 

Tudjon különbséget tenni a hallott zene 

között. 

Énektanulás. Új dalok tanulása: 

 Mély erdőn… 

 Cifra palota…-Iglice… 

 Gólya, gólya…-Katalinka… 

 Szegény legény… 

 

A dalok szövegében előforduló új szavak Énekelje önállóan a tanult dalokat. 
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Évfolyam: 5. 

2. Témakör: Mozgásfejlesztés Óraszám: 12 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

A testséma ismerete. 

/Alexander módszer /. 

 Kéz-, láb-, fejgyakorlatok. 

 Törzsgyakorlatok. 

 

Testrészek nevei Végezze pontosan a gyakorlatokat. 

Egyensúlygyakorlatok. Gyakorlatok babzsákkal padon és 

bordásfalon. 

 

Babzsák 

Pad, bordásfal 

Ügyeljen a pontosságra. 

Mozgáskoordinációs játékok. Szembekötősdi. 

Érzékelő játékok sötétben. 

 

Puha, kemény  

Ragadós, sima, bökős 

Tudjon tájékozódni ismert térben. 

Gimnasztikai gyakorlatok. Törzs-, váll-, csípő gyakorlatok. Törzs 

Váll, csípő 

 

Lendületesen végezze a gyakorlatokat. 

Utánzó mozgások. Pontos utánzó mozgások. Utánzás, lehajolás 

Nyújtózkodás, érintés 

 

Ügyeljen a pontosságra. 

Aerobik. Koncentrációs gyakorlatok. Törzs, láb, kar 

Fej 

 

Figyeljen, hogy a mozgása a zenével 

összhangban legyen. 

Rendgyakorlatok. Megfigyelés. 

Önálló tevékenység végrehajtása. 

 

Sorakozó 

Állj, pihenj, oszolj, séta 

Utasításra hajtsa végre a gyakorlatot. 
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Évfolyam: 5. 

3. Témakör: Dramatikus játékok Óraszám: 13 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Készségfejlesztő gyakorlatok. 

Dramatikus improvizációk. 

Helyzetek elemzése. 

Mozgáselemek megtanulása. 

Forgás  

Lépés 

Lendítés 

 

Önállóan kombinálja az egyszerűbb 

tánclépéseket. 

Beszédkészség – kommunikáció 

fejlesztése. 

 

Saját egyszerű élmények elmondása, 

megjelenítése. 

Az élményekkel összefüggő új szavak Tudjon a maga szintjén információkat 

közölni. 

Tánc improvizáció. 

Mozgás zenére. 

Tánclépések. 

 

Tánc zenére. 

Önálló ötletek bemutatása. 

Utánzás, egyedül 

Lépés, forgás 

Segítség nélkül mutassa be a tanultakat. 

Szituációs játékok. Helyzetek elemzése. Az adott helyzet szavai Tudjon egyszerű szavakkal helyzeteket 

elemezni. 

 

Néptáncok egyszerű lépései. Egyszerű táncelemek kombinációja. Kettőt jobbra, kettőt balra 

Guggolás, ugrás, forgás 

 

A tanult tánclépéseket önállóan mutassa 

be. 

Ünnepkörök: 

Mikulás, Karácsony, 

Farsang, Húsvét. 

 

Az ünnepek lényege. 

Az ünneplés módja. 

Mikulás, Télapó, Karácsony – Jézus, 

Farsang, bál, Húsvét, nyúl, tojás 

és ami a szokásokkal összefügg 

Tudjon különbséget tenni az ünnepek 

között. 

Táncos gyermek zenedarabok. A gyermekjátékok megfigyelése, 

utánzása. 

Pl.: Gyertek haza ludaim, 

Elvesztettem… 

 

Gyermekjátékokban előforduló fogalmak Tudjon együtt énekelni, táncolni 

társaival. 
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Évfolyam: 6. 
 

 

 

Cél: A gyermek és művészet kapcsolatát megalapozni. 

Fejleszteni az érzékszervi, mozgáskoordinációs, pszichikus, fiziológiai képességeket egyéni sajátosságokhoz igazodva. 

A játék-, mozgás-, ritmus- és társas együttlétet, szereplési vágyat kielégíteni. 

 

 

Feladat: A fejlesztési és terápiás követelmények megvalósítása: Zenei képesség fejlesztése. Mozgáskultúra fejlesztése. 

Dramatikus képesség fejlesztése. Az aktivitás fejlesztése. Aktív részvétel a játékokban. 

Beszédgyakorlatok végzése. Koncentráció és lazítás. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Beszédgyakorlatok végzése. Utasítás szerint koncentráció és lazítás. Alakuljon ki a helyes tartása. 

Adjon elő egyszerűbb mozdulatokat, táncokat. Segítséggel oldjon meg feladatokat. 

Vegyen részt a közös munkában. Játsszon el szituációs játékokat. Legyen képes kommunikációra szóban és zenével. 

 

 

Értékelés: Folyamatos szóbeli értékelés. 

Félévkor szóbeli tájékoztatás, év végén szöveges értékelés. 
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Évfolyam: 6. 

1. Témakör: Zenés fejlesztés Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Ritmusfejlesztés. 

Tempó érzékeltető gyakorlatok. 

Bonyolultabb ritmus felismerése, 

visszaadása. 

 

Mérőütés 

Ritmustaps 

Ismerje fel a dalok ritmusát. 

Táncos feladatok zenére. A tánc megfigyelése, eltáncolása. Jobb, bal 

Dobbant, koppant 

Fordul, ugrik 

 

Vállaljon szereplést a tanultak alapján. 

Zenehallgatás. Musicalek (Macskák, Hair). 

Komolyzene. 

Mély – magas, Vidám – szomorú 

Lassú – gyors  

 

Figyelje meg a zene hangulatát. 

Hangszeres feladatok. Zenélés hangszerekkel. Cintányér, Ritmusfa 

 

Vegyen részt a közös produkciókban. 

Érzékelésfejlesztő gyakorlatok. Hangok megkülönböztetése. 

Hallásfejlesztés. 

Halk – hangos 

Nesz – zörej – robaj 

Nyávog – nyikorog, stb. 

 

Hallás után állapítsa meg, hogy mit 

hallott. 

Énektanulás. Új meghallgatása: 

 Cickom, cickom 

 A part alatt 

 Elszaladt a kemence. 

 

Ritmustaps 

Dallambújtatás 

Adja vissza pontosan a ritmust és a 

szöveget. 
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Évfolyam: 6. 

2. Témakör: Mozgásfejlesztés Óraszám: 10 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Rendgyakorlatok. A gyerekek elvégzik a gyakorlatformákat. Sorakozás, köralakítás 

Alapállás, járás, futás 

Legyen a foglalkozásokon rend, 

szervezettség és fegyelem. 

 

Gimnasztikai gyakorlatok. Ülések, fekvések. 

Törzsgyakorlatok. 

Függésgyakorlatok. 

Törökülés, nyújtott ülés 

Zsugorülés, nyújtózás 

Láblendítés 

 

Hajtsa pontosan végre a gyakorlatokat. 

Tartásgyakorlatok. Kartartások. Mellső középtartás, magas tartás 

Mélytartás 

Alakuljon ki rendszeresség a munka 

során. 

 

Ügyességi játékok. Célba dobás. 

Kidobó, ugráló játék. 

Zsámoly, kosár 

Karika 

 

Vegyen aktívan részt a játékban. 

Helyes testtartási gyakorlatok. 

(Alexander – módszer). 

Helyes testtartás: 

 ülve, 

 állva, 

 séta közben, 

 futás közben. 

 

Ül, áll, sétál, fut Hajtsa végre pontosan a feladatokat. 

Egyensúlygyakorlatok. Egyensúlygyakorlatok tornaszerekkel és 

kellékekkel. 

Pad, karika, zsámoly, bordásfal 

Babzsák, labda 

 

Igyekezzen egyensúlyát megőrizni a 

gyakorlatok közben. 

Aerobik. Utánzás. 

Táncos gimnasztika. 

Combgyakorlatok 

Hasizomgyakorlatok 

Hátizom gyakorlatok 

 

A feladatot pontosan hajtsa végre. 

 

 

 



 

Tanterv/Bárczi     Általános Iskola     Műveltségi terület: Művészetek     Tantárgy: Tánc- és drámajáték 

 

402 402 

 

 

 
Évfolyam: 6. 

3. Témakör: Dramatikus játékok Óraszám: 17 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Népi játékok. Egyszerű tánclépések megtanulása, 

variálása. 

A történetek ismerete. 

 

Vásári szokások 

Pl.: Én elmentem… 

Vegyen részt közös táncban. 

Játsszon el történetet önállóan. 

Táncos feladatok zenére. A tánc megfigyelése, eltáncolása. Jobb, bal 

Dobbant, koppant 

Fordul, ugrik 

 

Vállaljon fellépést, szereplést a tanultak 

alapján. 

Improvizáció. Mozgáselemek megtanulása. Ugrás, guggolás, csúszás 

Lábujjhegyre állás, forgás 

 

Adjon elő önállóan produkciót. 

Szituációs játékok. Egyszerű hétköznapi helyzetek moziban. Helyzetekkel kapcsolatos új szavak: 

 jegy, -jegyszedő, -sor 

 ülés, -vászon 

  

Tudja előadni a vele történteket 

érthetően. 

Készségfejlesztő gyakorlatok. Helyzetek elemzése. 

Mozgáselemek megtanulása. 

Pörgés, forgás 

Kísérés 

 

Tudja a tánclépéseket kombinálva 

előadni. 

Beszédkészség, kommunikáció 

fejlesztése. 

Saját élmények elmondása. A felmerülő új fogalmak tisztázása Tudjon elmondani egy egyszerűbb 

történést. 

 

Jeles ünnepek. A történetek érzékeltetése. Újév, Vízkereszt 

 

Vegyen részt közös produkcióban. 

Néptánc. Táncelemek kombinációja. Táncos, táncosnő 

Lépés, forgás, pörgés 

 

Élje át a tánc örömét. 
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Évfolyam: 7. 
 

 

 

Cél: Megismerni táncokon, irodalmi alkotásokon keresztül a világot, segítséggel tudjon eligazodni abban. 

 

 

Feladat: Beszédkészség fejlesztése. 

Mozgáskészség fejlesztése. 

Táncok tanulása. 

Az ünnepek értelmezése. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Vegyen részt önként a csoportos produkciókban. 

Legyen képes az együttműködésre, szabályok betartására. 

Tudjon eligazodni a valós helyzetekben szituációs gyakorlatok, minták alapján. 

Tudjon eltáncolni egyszerű tanult táncokat. 

Tudjon eljátszani szituációs játékokat. 

Vegyen részt az előadásokon, ahol felléphet a megtanult táncokkal. 

 

 

Értékelés: Folyamatos szóbeli értékelés. 

Félévkor szóbeli tájékoztatás, év végén szöveges értékelés. 
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Évfolyam: 7. 

1. Témakör: Zenés fejlesztés 

 

Óraszám: 9 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Tempóérzékelő gyakorlatok. Dalok, szövegek ritmusának visszaadása. 

Ütőhangszerek használata. 

 

Ti-ti, tá 

Gyors - lassú 

Kísérjen egyszerű dalokat, szövegeket 

hangszerrel. 

Zenehallgatás. Saint Saens: Az állatok farsangjának 

meghallgatása. 

Elefánt, Vadszamár 

Oroszlán, Hattyú, Medve 

Tyúkok, Kakasok, Teknősök 

Finálé, Zongoristák 

Madárház, Akvárium 

 

Tudja élményként, saját szavaival is 

visszaadni a zenei és mesebeli 

élményeket. 

Énektanulás. Énekek meghallgatása: 

Pl.: Szélről legeljetek… 

Kő sziklán… 

Két szál pünkösd rózsa… 

 

Új szavak a dalokban Tudja visszaénekelni a tanultakat. 

Hangszeres feladatok. Csengő, 

síp megszólaltatása. 

 

Csilingel 

Sípol 

Hosszú - rövid 

Szólaltassa meg a hangszereket. 
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Évfolyam: 7. 

2. Témakör: Mozgásfejlesztés Óraszám: 8 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Aerobik. Törzsgyakorlatok. Törzsfordítás 

Hajlás – Nyújtás 

 

Törekedjen a mozgás szép kivitelezésére. 

Rendgyakorlatok. A gyakorlatok: 

 leülés  

 felállás 

 sorba állás 

 párba állás gyakorlása. 

 

Sorba állás 

Párba állás 

Kézgyakorlatok 

 

Értse meg és teljesítse az utasításokat. 

Gimnasztika. A gyakorlatok megfigyelése, utánzása. Guggoló támasz, térdelő támasz 

Előre – hátra lendítés, döntés 

 

Törekedjen, hogy minél tökéletesebben 

végezze el a gyakorlatokat. 

Mozgáskoordinációs játékok. Nehezített pad-, bordásfal, labda 

gyakorlatok. 

Vonatozás, körhinta, labdagurító. 

 

Fordítva 

Ellenkező irányba 

Megkerülni 

Törekedjen a szép, harmonikus 

mozgásra. 

Helyes testtartás. 

(Alexander – módszer). 

A helyes testtartás bemutatása, gyakorlása. Belégzés 

Kilégzés 

Hátrahúzás 

Egyensúly 

Irány 

Stop 

 

Törekedjen a harmonikus mozgásra. 
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Évfolyam: 7. 

3. Témakör: Dramatikus játékok Óraszám: 20 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Népi gyermekjátékok. A négy évszak ünnepei. 

Pl. Tavaszköszöntő meghallgatása. 

Bárány  

Fecske 

Növény Virág Tavasz 

 

Tudja eljátszania tanult játékokat. 

Tanuljon meg verseket, mondókákat. 

Egyszerű népi táncok énekre és zenére. Pl. Bújj, bújj zöld ág meghallgatása. 

A tánc megfigyelése. 

Locsolás 

Húsvét 

Pünkösd 

 

Tanulja meg és játssza el a szokásjátékok 

dalait. 

Szituációs játékok. Kapcsolatteremtő játékok. 

Szemkontaktus. 

Feszítés – lazítás 

Könnyű – nehéz 

Fel – le Oldalra 

 

Fejezze ki érzelmeit mozgással és 

mimikával. 

Improvizáció zenére. Megadott zenére önálló táncolás. 

(Kaláka, Halász Judit, Grillusz Vilmos). 

Lassú – gyors 

Magas – alacsony 

Nyújtózás – guggolás 

Forgás 

 

Fejlődjön ki önértékelése, önérzékelése. 

Alakuljon ki önkifejezési képessége. 

 

Beszédkészség fejlesztő gyakorlatok. Nyelvtörők, mondókák meghallgatása: 

Pl.: Az ipafai papnak… 

Mit sütsz… 

A mondókákban előforduló új fogalmak: 

Szűcs, Sütsz 

Fapipa, Cserép 

Csengő 

 

Adja elő a tanult mondókákat a 

képességeihez mérten a legtisztábban. 

Ünnepeink. Az esztendő jeles napjainak, 

szertartásainak megismerése. 

 

Ünnep, Ünnepi étel, Ajándék 

Szokások, Ünneplő 

Tudjon közösségben, a társaival együtt 

szerepelni. 
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Évfolyam: 8. 
 

 

 

Cél: Fejleszteni a mozgáskészséget, a mozgásigényt kielégíteni. A kóros mozgásformákat enyhíteni. 

Az értelmi tevékenységet fejleszteni. 

Mozgáskultúrája járuljon hozzá önbizalma fejlesztéséhez. 

 

 

Feladat: Mozgáskészség fejlesztése. 

Kommunikáció és improvizációs készség fejlesztése. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Adja elő önállóan az egyszerűbb gyakorlatokat, verseket, mondókákat, táncokat. 

Segítséggel adja elő a bonyolultabb, vagy egyénileg változóan nehezebb feladatokat. 

Kísérje végig figyelemmel a színházi előadásokat, mozifilmeket. 

Törekedjen a helyes mozgásra a különböző élethelyzetekben és tánc közben. 

Tanulja meg és reprodukálja a tanult verseket, mondókákat, szituációs játékokat, történeteket képességeihez mérten. 

 

 

Értékelés: Folyamatos szóbeli értékelés. 

Félévkor szóbeli tájékoztatás, év végén szöveges értékelés. 
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Évfolyam: 8. 

1. Témakör: Zenés fejlesztés Óraszám: 9 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Zenehallgatás. Gyermekdalok. 

Musicalek. 

 

A dalokban előforduló új szavak Tudja, hogy miről szólnak a dalok. 

Énektanulás. Az eddig tanult dalok ismerete. 

Új dalok: 

Még azt mondják… 

Kis kece lányom… 

Érik a szőlő… 

 

A dalokban szereplő új fogalmak Dallambújtatással tudja elénekelni a 

dalokat. 

Érzékelés fejlesztő játékok. Ízek felismerése kóstolással. Édes, Sós 

Keserű, Savanyú 

 

Ismerje fel az alapvető ételeket az íz 

alapján. 

Hangszerek használata. Az eddig tanult hangszerek: 

Cintányér, ritmusfa, csengő, síp. 

Új hangszer: xilofon. 

Magas – mély 

Vastag – vékony 

Kicsi – nagy  

 

A hangszerek segítségével tudja az ismert 

dalok, zenék ritmusát kísérni. 
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Évfolyam: 8. 

2. Témakör: Mozgásfejlesztés Óraszám: 8 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Aerobik. A gimnasztika elemeinek ötvözése 

zenével. 

Zenés torna bemutatása. 

Fej – kar gyakorlatok. 

Emel – leenged ritmusra 

Hajlít – feszít 

Egyvonalban előre – hátra 

Forgás 

 

Hajtsa végre a gyakorlatot szabályosan. 

Koncentráljon a zenére. 

Rendgyakorlatok. Az eddig tanult rendgyakorlatok 

elmélyítése. 

Sorakozás, köralakítás. 

Alapállás, terpeszállás. 

Vigyázzállás, járás, futás. 

 

Rend 

Fegyelem, sor, kör 

Terpesz 

Vigyázzállás 

Ismerje a rendgyakorlatokat és 

fegyelmezetten hajtsa végre. 

Gimnasztika. Az aerobik gyakorlatokkal megegyező 

függések. 

Kéz – lábtámaszok, fekvés. 

 

Nyújtott 

Hajlított 

Vegyes 

Hajtsa végre pontosan a gyakorlatokat. 

Beszédkészség fejlesztő gyakorlatok. Egyenletes járás mondókára. 

Pl.: Ecc, pecc… 

Lassú – gyors 

Ritmus 

Halk - hangos 

Beszéde alkalmazkodjon pontosan a 

ritmushoz. 

Helyes testtartás. 

(Alexander – módszer). 

Helyes testtartás alaphelyzetben. 

A gerinc pihentetése. 

 

Fej, görnyedt 

Egyenes, púpos, egyforma 

Hajtsa végre segítséggel a gyakorlatokat.  
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Évfolyam: 8. 

3. Témakör: Dramatikus játékok Óraszám: 20 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Népi gyermekjátékok. A gyermekjáték megismerése. 

Pl.: Csalimese, Füllentős játék. 

Megkötöm lovamat. 

 

Szomorú 

Mulatságos 

Különböztessen meg érzelmeket és 

hangulatokat. 

Szituációs játékok. A szituáció eljátszása: 

vásárlás, nyaralás. 

 

Az orvosnál. 

 

Közlekedés. 

A helyzetek fogalmai: 

Pénz, áru, eladó, pénztár 

Csomagolás, pihenés, víz, úszás 

Váróterem, vizsgáló, gyógyszer, injekció, 

kötés, ragtapasz 

Metró, villamos, busz, jegy, bérlet, ellenőr 

 

Igazodjon el a különböző helyzetekben. 

Tánc, improvizáció zenére. Improvizáció az eddig megismert és új 

számokra. 

Könnyűzene (pl.: Hevia). 

Bánat 

Öröm 

Fejezze ki érzelmeit mozgással. 

Beszédkészség fejlesztő gyakorlatok. Egyenletes járás mondókára. 

Pl.: Ecc, pecc… 

 

Lassú – gyors 

Ritmus 

Halk – hangos 

 

Pontosan a ritmus szerint szólaljon meg. 

Ünnepeink. A hagyományos ünnepeken kívül: 

Október 23. 

Halottak napja megismerése. 

 

Katonák 

Béke 

Temető, Sír, Nyugszik 

Rendszerezze saját tapasztalatait az 

ünnepekkel kapcsolatban. 

Népi játékok. Négy évszak ünnepei: 

Mikulás, Karácsony, 

Farsang, Húsvét, Pünkösdölő. 

 

Lakodalmas menet 

Májuskirály 

Pünkösdi királyné 

Sajátítsa el az ünnepek rituáléját. 

Segítséggel ismerje meg szülőföldjét és a 

helyi szokásokat. 
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A számítástechnika és irodatechnika alapjai 

Évfolyam: 7 - 8. 
 
 

Cél: 

Felkelteni az értelmileg akadályozott tanuló érdeklődését a számítógépek és az irodatechnikai eszközök iránt. 

Bemutatni azok sokszínűségét, gyakorlati alkalmazhatóságát a tanulásban, a játékban és a szórakozásban. Ismerni a 

számítógép üzemeltetési rendjét, egészségügyi és balesetvédelmi szabályait. Használni az irodai munkában előforduló 

eszközöket  

Önálló munkára nevelés és tehetséggondozás: a számítógép lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, az utasítások 

pontos végrehajtására. 

 

Feladat: 

A számítógép részeinek, működésének megismerése. Grafikával, szöveggel kapcsolatos feladatok értelmezése, 

megoldása. Különböző típusú játékprogramok használatának elsajátítása egyéni szintekhez mért nehézségi fokon. 

Irodatechnikai készülékek működésének megismerése. 

 

 

Elvárt teljesítmény: 

Ismerje a számítógép tartozékainak és az irodatechnikai eszközök neveit. Legyen tisztában azzal, hogy mi mire 

használható. Tudja elemi szinten kezelni az egeret, billentyűket, a telefont, a fénymásolót és a spirálozógépet. A 

számítógéppel és programokkal kapcsolatos egyszerű szóbeli utasításokat értse meg és hajtsa végre. 

 

 

Értékelés: 

Szöveges tájékoztató 

 

Tankönyv, taneszköz: 

Személyi számítógép, nyomtató, szkenner, fénymásoló, magnetofon, lemezjátszó, fényképezőgép, videó-lejátszó, 

videó-kamera, CD, DVD, fax, telefon. A tantárgyhoz kapcsolódó speciális igényeket kielégítő tankönyv nincs. 
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A tanterv teljesítéséhez javasolt órakeret 

 

Évfolyamok 

 

7. 8. 

Heti óraszám 

 

1 1 

Éves óraszám 

 

37 37 

 
 

 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör / Évfolyam 

 

7. 8. 

1. Számítógép-kezelés 

 

13 15 

2. Irodatechnikai készülékek 

 

5 5 

3. Dokumentumkészítés 

 

4 2 

4. Játékprogramok 

 

15 15 
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Évfolyam: 7. 
 

 

 

Cél: Felkelteni az értelmileg akadályozott tanuló érdeklődését a számítógépek és az irodatechnikai 

eszközök iránt. Bemutatni azok sokszínűségét, gyakorlati alkalmazhatóságát a tanulásban és a játékban, 

a szórakozásban. 

 

 

Feladat: A számítógép részeinek, működésének megismerése. Grafikával, szöveggel kapcsolatos 

feladatok értelmezése, megoldása. 

Irodatechnikai készülékek megismerése. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Ismerje a számítógép tartozékainak és az irodatechnikai eszközök neveit. Legyen 

tisztában azzal, hogy melyik eszköz mire használható. Tudja elemi szinten kezelni az egeret, a 

billentyűket és a telefont. 

 

 

Értékelés: Szöveges tájékoztató. 

 

 

Tankönyv, taneszköz: Személyi számítógép, nyomtató, telefon. A tantárgyhoz kapcsolódó speciális 

igényeket kielégítő tankönyv nincs. 
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Évfolyam: 7. 

1. Témakör: Számítógép-kezelés Óraszám: 13 

 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Barátkozás a számítógéppel. 

Ismerkedés a monitorral, 

billentyűzettel, egérrel. 

 

Alkotómunka megfelelő szoftverekkel. 

Megfigyelés, gyakorlás az eszközökkel. 

Néhány, az alkalmazott programokhoz 

kapcsolódó fogalom (pl.: jel) 

monitor, billentyűzet, egér 

Tudja, hogy a számítógépet csak 

felnőtt jelenlétében működtetheti. 

Ismerje a számítógép tartozékait. 

 
Évfolyam: 7. 

2. Témakör: Irodatechnika Óraszám: 5 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Telefon működése és haszna. Telefon használata. Vonal, kicseng, foglalt jelzés Használja adekvátan a telefont. 

 

 
Évfolyam: 7. 

3. Témakör: Dokumentumkészítés 

 
Óraszám: 4 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Oktatási célú programok használata. A programoktól függően olvasás – írás 

vagy számolás. 

betű 

szám 

Próbálkozzon, segédkezzen abban, 

hogy a képernyőn változásokat 

idézzen elő. 

 
Évfolyam: 7. 

4. Témakör: Játékprogramok Óraszám: 15 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Memória játék. Képek, összekapcsolódó ábrák 

párosítása. 

Valaminek a párja (összetartozik) Értse meg a feladatot és próbálja azt 

végrehajtani. 

 

 

 

 

Évfolyam: 8. 
 

 

 

Cél: Megismerni a számítógép üzemeltetési rendjét, az egészségügyi és balesetvédelmi szabályokat. 

Tudja használni a megismert, irodai munkában előforduló eszközöket. 
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Teremtsen lehetőséget a számítógép használatára, az egyéni ütemű tanulásra, az utasítások pontos 

végrehajtására. 

 

Feladat: A számítógép részeinek, működésének megismerése. Grafikával, szöveggel kapcsolatos 

feladatok értelmezése, megoldása. Különböző típusú játékprogramok használatának elsajátítása, 

egyéni szintekhez mért nehézségi fokon. 

A megismert irodatechnikai készülékek működtetése. 

 

 

Elvárt teljesítmény: Ismerje a számítógép tartozékainak és a megismert irodatechnikai eszközök nevét. 

Legyenek tisztában azzal, hogy mi mire használható. Tudja elemi szinten kezelni az egeret, billentyűket, 

a telefont, a fénymásolót. A számítógéppel és programokkal kapcsolatos egyszerű szóbeli utasításokat 

értse meg és hajtsa végre. 

 

 

Értékelés: Szöveges tájékoztató. 

 

 

Tankönyv, taneszköz: Személyi számítógép, nyomtató, fénymásoló, telefon, fax. A tantárgyhoz 

kapcsolódó speciális igényeket kielégítő tankönyv nincs. 
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Évfolyam: 8. 

1. Témakör: Számítógép-kezelés Óraszám: 15 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

A számítógéppel való 

foglalkozások rendje, a 

legfontosabb biztonsági 

tudnivalók. 

A számítógép kezelése, a programokkal 

való tevékenység megadott lehetőségek 

szerint. 

 

billentyűzet 

egér 

monitor 

Ismerje a számítógépes környezetben 

való viselkedés szabályait. 

 

 

 
Évfolyam: 8. 

2. Témakör: Irodatechnika Óraszám: 5 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Telefon, fax. 

 

Fénymásoló. 

 

Telefonos szolgáltatások lekérése (pl. 

pontos idő, faxhang stb.). 

A másoló használata. 

kézibeszélő, telefonzsinór 

fax 

fénymásolópapír, festék 

Ismerje meg a kulturált telefonálási 

szokásokat. 

Készítsen segítséggel fénymásolatot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Évfolyam: 8. 

3. Témakör: Dokumentumkészítés Óraszám: 2 

 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

 

Készségfejlesztő, didaktikai célú 

szoftverek. 

Tanulás, gyakorlás 

(Egyénileg vagy választott társsal). 

 

szóköz 

sorváltás 

 

Vegyen részt aktívan a programok 

kezelésében. 

 

 

 

 

 
Évfolyam: 8. 

4. Témakör: Játékprogramok 

 
Óraszám: 15 
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Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Játék-, illetve tantárgyi 

alkalmazásokhoz kapcsolódó 

programok. 

 

Gyakorlás tanári segítséggel. képernyő, kép 

színek 

Legyen képes az általa használt 

játékprogramot megnevezni. 

 

 

 

 


