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1. A TANKÖNYVEK, TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

 
 

Köznevelési Törvény 63.§ (1c) értelmében a pedagógus joga a helyi tanterv alapján (a 

munkaközösség véleményének kikérésével), az alkalmazott tankönyvek, tanulmányi segédletek, 

taneszközök kiválasztása. Természetesen a tankönyv és taneszköz nem csupán a pedagógusok ügye, 

hanem a szülőé is. Így a döntéshozatal előtt szükséges a szülői munkaközösséggel egyeztetni az 

egyes évfolyamok tankönyveit. Iskolánkban a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény értelmében 

biztosítanunk kell tanulóink számára, hogy a tankönyvek ingyenesen rendelkezésükre álljanak. 

Tankönyvrendelésünket, - figyelembe véve a mindenkori normatíva összegét - úgy alakítjuk, hogy a 

törvény által megadott lehetőség felhasználásával, normatíva átcsoportosításokkal, minél kisebb 

mértékben lépjük át a rendelkezésre álló keretet. A tankönyveket az egész tanév folyamán a tanulók 

használatába adjuk.  

A tankönyvek döntő többséggel munkatankönyvek, illetve tanulóink állapotából adódóan fokozott 

igénybevételnek vannak kitéve, így azok további használatra nem alkalmasak, nem kerülnek a 

könyvtári állományba.  

 

A tankönyvválasztás szempontjai, tanulmányi segédletek és tan eszközök kiválasztásának egységes 

elvei:  

Iskolánkban csak hivatalosan taneszközzé nyilvánított nyomtatott taneszközöket használnak a 

pedagógusok (tankönyv, munkatankönyv, munkafüzet, térkép, stb.). 
 

A különböző tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező iskolai taneszközöket a helyi 

tanterv alapján a nevelők szakmai munkaközössége határozza meg. 
 

A szülőket a kötelezően előírt taneszközökről az év utolsó szülői értekezletén illetve az 

évzárón tájékoztatjuk.  

 

Az SNI-s tanulók a tankönyveket az iskolában ingyen kapják meg. 

 

1.1. A tankönyvválasztás elvei  iskolánkban 

 

 a tankönyv legyen vonzó, figyelemfelhívó, szép kivitelezésű és időtálló, 

 a tankönyv tartalmában, információiban, ábravilágában, a feldolgozás mélységében igazodjék a  

tanuló szükségleteihez, 

 feleljen meg a NAT- nak, helyi tantervünknek, a tantárgyi struktúráknak és a didaktikai 

szempontoknak 

 szerepeljen a kiadott tankönyvjegyzékben 

 biztosítsa az iskolák közötti átjárhatóságot 

 az egyes tantárgyak könyvei egymásra épüljenek, a tankönyvekhez lehetőleg munkafüzet is 

tartozzon, 

 alapvető szempont, hogy a tankönyvek ne legyenek túl zsúfoltak, jól olvashatóak, jól 

áttekinthetőek legyenek, 

 pedagógiai koncepciónknak leginkább az alaptankönyv felel meg, mert a tananyag magját 

tartalmazza, több évfolyamon is használható, 

 az alaptankönyvekhez tartozzon feladatlap vagy munkalap a megerősítés, a gyakorlás, a tanuló 

önálló munkáltatása, a tudás ellenőrzése végett 

 A nyomtatott taneszközök egy része könyvtári állományba kerül, több éven keresztül 

használható. 

 A tankönyvválasztást a nevelőtestület tanévenként felülvizsgálja és - a Szülői Munkaközösség 

véleményének kikérését követően -, a  tankönyvrendelést megelőzően hoz döntést. 
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1.2. A taneszközök kiválasztásának elvei  

 

A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve valamint a NAT 

határozza meg intézményünk felszerelését és taneszközeit. 
 

Célunk, hogy a szakmai szabályozás szintjén megfogalmazott tartalmakat követő 

eszközkészlet álljon rendelkezésünkre. 

 

Alapelvek:  

 

 A tartalmi modernizációnak megfelelő felszerelés és eszközkészlet álljon rendelkezésre, 

 Biztosítottak legyenek a kompetenciaalapú oktatáshoz szükséges taneszközök, 

programcsomagok, információ-hordozók, IKT eszközök. 

 
Speciális szempontok a taneszközök kiválasztásához:   

 

 a mozgáskorlátozott gyerekek testi adottságaihoz, motoros képességeikhez, személyre 

szabottan igazodjon 

 praktikus mozgásaikat maximálisan elősegítse 

 könnyen tisztántartható legyen 

 ne legyen balesetveszélyes 

 fontosak a megfelelő méretek 

 használatuk könnyen megtanítható legyen 

 külsőleg esztétikus és motiváló legyen   

 a taneszközök kiválasztása a gyermek egyéni lehetőségeinek vizsgálata alapján történjék. 

 

Feladataink 
 

 A pedagógiai programnak megfelelő felszerelés és eszközök folyamatos nyilvántartása, a 

bővítés, fejlesztés tervezése, megvalósítása. 

 A konkrét eszközkészlet gazdagítása kreatív pedagógiai műhelymunkával. 

 Folyamatos nyomon követése a fejlesztők-gyártók – forgalmazók által elérhető legújabb 

taneszközök „nemzedékének”. 

 Bővíteni azon eszközök jelenlétét az iskolai oktató-nevelő munkában, amelyeket 

közvetlenül a tanulók használnak képességfejlesztő és terápiás céllal. 

 A színvonalas munkánkhoz szükséges eszközeink rendelkezésre állnak, de a természetes 

amortizációnak megfelelő pótolásukról folyamatosan gondoskodnunk kell  

 Az iskola működéséhez alapvetően hozzátartoznak azon tárgyak és berendezések is, amelyek 

a tanulási képességfejlesztés, a személyiség fejlesztés mellett a biztonságot, a 

komfortérzetet, a higiéniát szolgálják. 

 A feltételek közé tartoznak az intézmény épületei, helyiségei, eszközei, felszerelései. A 

kötelező (minimális) – fenntartótól független – minden intézményben kötelező eszközök és 

felszerelések jegyzékét a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló: 

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 
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2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI, 

ÉRTÉKELÉSI RENDJE 

 

 

Tanulóink iskolai értékelése során a tanulók tudását, teljesítményét, attitűdjét, magatartását 

figyeljük meg, az egyénekre, valamint a közösségre megállapított követelményekhez 

viszonyítunk, és az önmagukhoz mért fejlődésük alapján teszünk megállapításokat 
 

 

2.1. A tanulók ellenőrzésének, mérésének, értékelésének egységes alapelvei 

 
 

Tanulóink ellenőrzése, értékelése egységes elvek alapján történik. 

Jellemzői 
 

 Az intézmény pedagógiai programjára, helyi tantervére épül. 

 Folyamatos és motiváló hatású, a tanuló állapotának megfelelően differenciált. 

 Egyénre szabott, konkrét és az egész személyiséget figyeli. 

 A személyiség alakulására, az attitűd fejlődésére is irányul. 

 Pontosan feltárja a pozitívumokat és a hiányosságokat a tanulási képességek területén. 

 Megoldási módokat ad a javításra. 

 A szóbeli és írásbeli értékelés, ellenőrzés komplex egységet alkot, összhangban van a 

köznevelésről szóló törvény szabályozásaival. 

 A tanulás-tanítás egész folyamatát végig kíséri a diagnosztizálás és ennek dokumentálása. 

 

2.2 Ellenőrzési rendszerünk 

 
Az ellenőrzési rendszerünk két nagyobb területet ölel fel 

 

 Az adott tantárgyhoz, tanulmányi munkához kapcsolódó ismeretek, tevékenységek és 

képességek fejlődésének ellenőrzését, 

 A tanulók személyiségfejlődésének, szocializáltsági mutatóinak, attitűdjének folyamatos 

alakulását nyomon követő ellenőrzést. 
 
2.2.1 A tantárgyakhoz, a tanulmányi munkához kapcsolódó ellenőrzés (főként a tan. ak. tagozaton): 
 
 

Típusai 
 

Gyakorisága 
Dokumentálása, 

nyilvánossága 

 

Szóbeli feleltetés 

(differenciáltan) főleg a 

felső tagozaton 

– A gyakorlást, 

– A rögzítést, 

– A megerősítést követően 

Nyilvános szóbeli, írásbeli 

visszajelzés a tanulónak, 

önértékelés alkalmazása a 

felsőben. A teljesítmény 

értékelése osztályzattal.  

 

Írásbeli munka feladatlappal, 

munkalappal (differenciáltan, 

segítségnyújtással) 

Folyamatosan a tanítás-

tanulás didaktikai 

egységeiben, megerősítés 

gyakorlási céllal 

Javítása, a tanórákon 

feljegyzés készítése a 

tanulói teljesítményről, 

önállóságról. Szóbeli, írásbeli 

visszajelzés a tanulónak, a 

teljesítmény értékelése 

osztályzattal.  
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Produktum, 

gyűjtőımunka, szorgalmi 

munka 

 

Témához, tematikus 

egységhez kötötten 

Nyilvános, közösség előtt, 

szóbeli, írásbeli visszajelzés 

dokumentálás. A 

teljesítmény értékelése 

osztályzattal. 

 

A tanulmányi munkához, tevékenységhez köthető – egyéb területre irányuló ellenőrzési 

feladat: 
 

 A tanulók sérüléséből, a nagyon eltérő mértékű előzetes ismereteiből, szokás-és 

normarendjéből adódóan folyamatos ellenőrzést végzünk – a tankönyvek, taneszközök, 

füzetek használatában, kezelésében, az íróeszközök és egyszerű kézi szerszámok, játék- 

tárgyak használatában az önellátás és környezetének ellátása területén. 
 

 Nagyobb lemaradás esetén terápiákat, tréningeket alkalmazunk. Szükség szerint 

folyamatosan.  

Dokumentálása: szóbeli visszajelzés, feljegyzés, korrekciós fejlesztési terület meg- 

jelölése, programszerű kimunkálása. 
 

Az ellenőrző munkát minden esetben meg kell előznie egy pontos diagnosztizálásnak, 

amely feltárja, hogy a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés funkciók milyen szinten 

működnek, hogy az előzetes tudás, a hozott ismeret milyen körre terjed ki, a tevékenység 

milyen szinten működik. 
 

 

2.2.2 A tanulók személyiségfejlődése, szocializáltsága, attitűdje, fejlődésének ellenőrzése 
 

Területei Színterei Módszerei és dokumentációja 

Aktivitás, együttműködés 

tanórán és tanórán kívül 

 

–  Tanórán 

– Napköziben 

– Külső programokon 

– Játékban 

– Sportban 

– Vetélkedőkön 

– Családban 

 

–  Megfigyelés 

– Produktumok elemzése 

– Beszélgetés 

 

 
 

Együttélési normák, 

szabályok követése 

iskolában és iskolán kívül 

 

– Tanórán 

– Napköziben 

– Szünetben 

– Szabadidőben 

– Iskolán kívüli helyszíneken 

– Családlátogatás 

– Megfigyelés 

– Visszajelzés adott esetben  

– Feljegyzés készítése 

 
 

Feladatvállalás és viszonyulás 

a munkához 

 

– Iskolában, 

– Osztályban, 

– Családban 

– Folyamatos megfigyelés 

– Visszacsatolás 

– Kommunikáció 

– A feladatról írásos feljegyzés 
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Érzelmi élet, önismeret és 

önelfogadás, akarati élet 

 

– Osztálytársakhoz 

– Iskolatársakhoz 

– Nevelőkhöz 

– Családtagokhoz 

– Beszélgetés egyénileg 

– Kiscsoportban 

– A családtagokkal 

történő konzultáció 

– Feljegyzés készítése 

 

2.3. A tanulók tudásának mérése 

 
 

A tanulók tudásának, képességeik fejlődésének, fejlettségének mérésére saját készítésű 

feladatlapokat használunk, amelyet a helyi tantervi követelményekre építve állítunk össze 

és évenként felülvizsgálunk és a tanulói szükséglet szerint módosítunk, kiegészítünk. 
 

A mérést kettős céllal alkalmazzuk: 
 

 félévi és év végi teljesítménymérések, 

 diagnosztikus mérések 
 

 

a) A félévi és év végi mérés 
 

A méréshez használt feladatlapok elkészítésének szempontjai 
 

 A feladatok a begyakorolt, megerősített ismeretanyagra épüljenek. 

  Különféle teljesítményszintekhez készüljenek, adjanak lehetőséget a 

differenciálásra. 

 Mindenkor mintavétellel, kipróbálással készüljenek elemekre bontott értékeléssel és 

százalékra megadható teljesítményszinttel. 

 A feladatok – az ismereteken túl – mérjék a tanuló önállóságát, a tevékenységének 

szintjét, viszonyulását, attitűdjét, munkatempóját, írásbeli munkája külalakját, feladat 

megértési képességét. 

 A mérőeszköz csak a tanuló által megismert tevékenységeket, ismereteket kérje számon 

 Csak a tanulók által ismert, és begyakorolt algoritmusokat, feladat-megoldási 

módozatokat, piktogramokat tartalmazzanak a mérőeszközök. 

 Minden tanuló fejlettségének megfelelően kapjon segítséget 

 A mérés eredményeinek elemzésébe minden tanuló bekapcsolódik, gyakorolva az 

önellenőrzést. 
 

 

b) Diagnosztikus mérés 
 

Diagnosztikus mérést alkalmazunk a helyzetfeltárás céljából a nevelési oktatási folyamat 

adott szakaszába lépéskor, az iskolakezdéskor, tanév elején, vagy egy-egy új tanuló érkezése- 

kor, illetve kirívó eredménytelenség esetén. Diagnosztikus méréssel információkat szerzünk a 

tanulók képességeiről, előzetes tudásáról, ismereteiről. Ezek hatékony segítséget nyújtanak a 

pedagógiai tervező munkához, a tanmenetek, tematikus tervek és fejlesztő programok írásához, 

a habilitációs órákhoz. A diagnosztizálás a tanítás-tanulás folyamatát végig kísérő 

gyógypedagógiai tevékenység, amely terápiás célokat szolgál a tanulók sérült pszichés 

funkcióinak és hiányos készségeinek korrigálására. 
 

A tartós fejlesztésre, habilitációs foglalkozásra szoruló tanulók esetében a diagnosztizáláshoz 

egyéni lapokat használunk. A lapokon az állapot és a fejlesztés eredményeinek rögzítése 

történik. 
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2.4. A tanulók teljesítményének értékelése 

 
 

A tanulók teljesítményének értékeléséhez rendelkezésünkre állnak a tanulás-tanítás folyama- 

tában alkalmazott ellenőrzések, mérések eredményei. 
 

Iskolánkban az értékelés elsődlegesen a tanuláshoz való pozitív viszony, a motiváltság, a 

közösségben elfoglalt státusz megerősítését, pozitív irányú elmozdulását segíti. Hozzájárul az 

önismeret képességének alakításához, az önelfogadáshoz, a szülői elfogadáshoz. 
 

 
Mit értékelünk? 

 
Ki értékel? 

 
Az értékelés 

típusai 

Az értékelés  

eredményének 

ismertetése 

 

usmertetéseismerteté

se 

 
Tanulmányi munka 

 
A tantárgyat tanító 

tanár 

– Formatív 

– Szummatív 

 
 
– Szóbeli 

– Szöveges 

– Minősítő 
 
– Magatartás 

– Szorgalom 

– Osztályfőnök 

– Az osztályban 
tanító tanárok 

 
– Megfigyelés 

– Tapasztalatok 

rögzítése 

 

A formatív értékelés 
 

A formatív értékelés célja a nevelési-oktatási folyamat közben jelentkező tanulási nehézségek 

feltárása, így lehetőség nyílik azonnali korrekcióra. Megerősítő szerepe is van. Folyamatos 

visszajelzést kapunk munkánk hatékonyságáról, a tanuló taníthatóságáról, tanulási képességeinek 

fejlődéséről. 
 
Szummatív értékelés 
 

Szummatív értékelést alkalmazunk egy-egy nagyobb témakör lezárásakor, félévkor, év végén, egy 

tantárgy tanulásának befejezésekor. Funkciója az eredmények megállapítása, összevetése a kitűzött 

célokkal. Formái: 

- témazáró dolgozat 

- tudásszintmérő dolgozat/feladatlap 

- írásbeli feleltetés 

- szóbeli feleltetés 

Az első három írásbeli forma a tantárgyat tanító tanár által összeállított feladatot/feladatsort jelent. 

A pedagógusok egymás között egyeztetnek, hogy témazáró dolgozatot lehetőség szerint egy nap, 

egynél többet ne írassanak a tanulókkal. Mivel a tudásszintmérő feladatlap és az írásbeli felelet a 

napi felkészültséget ellenőrzi, nem szabályozzuk korlátozással.  

A témazáró dolgozat írását egy héttel előbb közölni kell a tanulókkal. A témazáró dolgozat 

érdemjegyét a félévi és év végi érdemjegyek kialakításakor kétszeres súllyal kell beszámítani. 

Az 1-4. évfolyamon a tanulók élettani sajátosságait figyelembe véve, lehetőség szerint ne kerüljön 

témazáró dolgozat a tanítási nap 4-5. órájára.  

A feladatlapok összeállításánál nagy gondot kell fordítani az egyes tanulók mozgásállapotából 

adódó speciális igényeire is (pl. a kézírásra képtelen tanulók számára alternatív lehetőség 

biztosítása). 

A szóbeli feleltetésre, számonkérésre az értelmileg sérült tanulók esetében is szükség van, bár nem 

az általános elvárások szerint. Itt nem a „számadás”, sokkal inkább a minél önállóbb 

kommunikációs megnyilatkozásra ösztönzés a fő cél.  A szóbeli feleltetés alkalmazásánál 

figyelembe kell venni az értelmi sérülés súlyosságát, a kommunikációs képességek szintjét, a 

beszéd alaki és tartalmi jellemzőit, a tanulók életkorát és személyiségének jellemzőit. 
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A szóbeli feleltetés gyakoriságát és időtartamát meghatározza: 

 az értelmi sérülés súlyossága 

 a tanulók életkori sajátossága 

 kommunikációs képessége 

 rendelkezésre álló időkeret 

 tantárgy specifikuma 

 a szóbeli feleltetés célja 

 

A szóbeli felelet alkalmazásának célja: 

 A tudásszint felmérése 

 Személyiségformálás:   

az önértékelés fejlesztése 

a személyiség jobb megismerése 

azonnali visszacsatolás lehetősége 

motiválás 

 Képességfejlesztés, kulcskompetenciák erősítése: 

kapcsolatteremtő képesség fejlesztése 

gondolkodási képességek (rendszerezés, lényeglátás) fejlesztése 

előadói készség alakítása 

a tanulók szókincsének, kifejezőkészségének javítása 

kommunikáció (metakommunikáció) fejlesztése 

 

A szóbeli feleltetés iskolánkban alkalmazható formái: 

 

Egyéni feleltetés: nyílt kérdések alapján 

kész vázlat segítségével 

vázlatkészítéshez kapcsolódó feleltetéssel 

 

Frontális feleltetés: 

Ismétlő, rendszerező, összefoglaló órákon javasolt az alkalmazása, nyílt kérdések alapján. 

Ilyenkor gyors és minden tanulóra kiterjedő visszacsatolást kaphatunk az elsajátított tananyag 

mértékéről. 

 

A tanuló előmenetelét minősítő szöveges értékelésekben, az alábbi értékelési tartalom jelentkezik 

dominánsan: 

- a legutóbbi értékelés óta mutatott pozitív (vagy negatív) fejlődés, 

- a kiemelkedő fejlődést (vagy hanyatlást) mutató területek, tanulási képességek 

- a személyiségjegyek, szociális kapcsolatok fejlődése, milyensége, 

- javaslatok, tennivalók a jövőre (rövidtávra nézve). 

A leírt értékelési formák mellett más módok, eszközök is alkalmazhatók adott időegység - 

naponta, hetente - alkalmával. Ez történhet piros ponttal, csillaggal, jelek, szimbólumok 

használatával. A teljesítmény értékeléséhez kötődő különböző alternatív megoldások, bármely 

területen, színtéren alkalmazhatók. Érdemjeggyé, vagy szöveges minősítéssé történő átszámítások 

mindenkor a nevelőtestület egyetértésével - elsődlegesen az adott szakmai munkaközösség - 

döntésével valósulnak meg. 

 

Az érdemjegyek javításának módjainál a tanulási nehézségek és akadályozottságok miatt, a 

tanulók gyakori egészségi állapotváltozása, romlása és pszichés problémái, valamint a szocio-

kulturális háttér nehézsége miatt mindig meg kell adni annak lehetőségét, hogy teljesítményének 

javulásáról, tudásának, képességének gyarapodásáról újból és újból, esetleg más szituációban, más 

pedagógiai környezetben, de számot adhasson a tanuló. Egy-egy eredménytelen alkalom nem 

minősítheti hosszú távon a tanulót - elkedvetlenítve, szorongást, bizonytalanságot okozva. Az 
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érdemjegy, a minősítés javítására vonatkozó lehetőségről minden tanulót tájékoztatni kell, a 

javítás formáit, idejét, módját, megismételhetőségét tudatni szükséges. Az eredményességről a 

tanuló, a szülő tájékoztatást kap. Nagy figyelmet fordítunk a számonkérés, értékelés egyéni 

elbíráláson alapuló módjára: pl. a kézírásra képtelen tanulók szóban, elektronikus, vagy egyéb, a 

lehetőségeikhez igazodó módon adjanak számot ismereteikről. Adhatunk felmentést a 

beszámolási, a felmérési kötelezettség alól, a tanuló egyéni elbírálása alapján, ha ezt aktuálisnak, 

szükségesnek ítéljük meghatározott esetekben. Erről az osztályfőnök, a szaktanár, az igazgató 

együttes megbeszélésen hoz döntést. 

 

 

2.4.1. A tanulók tudásának ellenőrzése, értékelése, az értékelés formái és rendszeressége 

 

2.4.1.1.Értékelés, ellenőrzés a tanulásban akadályozottak iskolai tagozatán 
 

 A tanítási órákon rendszeres és folyamatos szóbeli ellenőrzés történik. Így a tanulók 

állandó visszajelzést kapnak tanulmányi munkájukról. 
 

 A második évfolyam év végétől lehetséges a szöveges értékelés mellett az osztályzattal 

történő értékelés. A második évfolyam félévétől a tanulók teljesítményét év közben 

rendszeresen – legalább havonta egyszer – érdemjeggyel értékeljük. Tanév közben – az 

első évfolyam kivételével – témazáró és félévi felmérők alapján is értékelünk. Tanév végén, 

második évfolyamtól, osztályzattal értékelünk, kivéve azon tanulókat, akik a követelmények 

teljesítéséhez egy évnél hosszabb időt igényelnek, vagy mentességet kaptak. 

 

 Minden osztályfokon u. n. “negyedéves értékelés”-t alkalmazunk, amikor 2-3 hónap 

munkájának elemzésére kerül sor. Negyedévkor, félévkor, háromnegyed évkor valamint év 

végén minden évfolyamon a szülők az iskolai hagyományainknak megfelelően, részletes 

írásbeli (numerikus és szöveges) értékelést kapnak gyermekük teljesítményéről. A szöveges 

értékeléshez nem készítünk formanyomtatványt, mert az előre meghatározott kifejezések 

közti választás szűkítené a valódi személyre szabott értékelést. 

 

 Első évfolyamtól kezdődően negyedévente - a második évfolyam félévéig a minősítés formái: 
(a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 54.§ (4.) bek. alapján) 

a tanuló a tantárgyi követelményeknek:  

- kiválóan megfelelt (5)* 

- jól megfelelt (4)* 

- megfelelt (3)* 

- felzárkóztatásra szorul (2)* 

- nem tudott megfelelni (1)*. 

* (2011. évi CXC. tv. 54.§ (4.) bekezdésnek megfelelően a tantárgyi értékelést félévkor és év 

végén - tájékoztató jelleggel -  osztályzattal is kiegészítjük.) 

Az első tanítási évek az aktív alapozás időszakai, az iskola- készültségi állapot 

stabilizálásának évei. A képességeknek ebben, a gyermekek egész további haladását 

meghatározó alapozó időszakában, lehetőséget biztosítunk a tanuló aktuális igényeihez 

alkalmazkodva arra, hogy egy évfolyam anyagának elsajátításához két tanév hosszúságú 

időkeret álljon rendelkezésre (1.évfolyam). A két tanévre nyújtott évfolyam félidejében (vagyis 

az első tanév végén), a tanulók félévi minősítésnek megfelelő értékelést kapnak.  

 

 A köznevelési törvényben leírt öt fokozatú skála szerint, a második évfolyam félévétől  kezdve 

valamennyi tantárgy esetén: érdemjeggyel (havonta), osztályzattal (félévente) értékelünk, a 
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Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 54.§ (2) bek. szabályai, előírásai szerint 

járunk el.  

A tanuló tudásának minősítésénél a következő érdejegyeket és osztályzatokat  alkalmazzuk:  

- jeles (5) 

- jó (4) 

- közepes (3) 

- elégséges (2) 

- elégtelen (1) 

 

Indoklás: a második évben látható, hogy a gyógypedagógiai fejlesztés, a sajátos nevelés milyen 

szintű- és ütemű eredményeket hozott. A tanulók érettebbek, felkészültebbek az érdemjegyek 

elfogadására, értelmezésére. Az érdemjegyek alkalmazását az is indokolja, hogy az irányelvek 

szerint (természetesen egyéni elbírálás alkalmazásával) itt kínálkozik általában már a lehetőség 

arra, hogy a jó ütemben és a megfelelő szinten fejlődő tanulót az iskolai képzés általános 

rendjébe - vagyis a többségi iskoláztatásba -irányítsuk. Elbírálás kérdése az is, hogy a tanulási 

képességeik alapján (az iskola, a család, a szülő igénye szerint) mely tanulók képesek a további 

években az integrált nevelésre - gyógypedagógus segítsége, irányítása mellett a szakemberek 

közreműködésével. 

 

 Amennyiben a tanuló egyéni szükséglete indokolja, lehetőség van az első évfolyamhoz 

hasonlóan az alsó tagozat végén (4. évfolyamon) és a felső tagozat végén (8. évfolyamon) is a 

hosszabb időkeret biztosítására annak érdekében, hogy a továbbhaladáshoz fontos készségek, 

képességek kialakulhassanak. A felzárkóztató év beiktatásának szükségességéről való döntés 

pedagógiai diagnosztizálással, az egyéni adottságok figyelembevételével történik. 

 

 Az idegen nyelv elsajátítására tanulóink legtöbbjénél - a halmozottan sérültség miatt – nincs 

reális lehetőség, mivel az idegrendszeri károsodás többségüknél a beszédközpontot is érinti 

(nem beszélő, illetve anarthriás,  súlyos dysarthriás gyermekek). Így őket mentesítjük a 

tantárgyi értékelés alól. A bizonyítványukba, értékeléseikbe a „részt vett” megfogalmazást 

alkalmazzuk.  

 

 Mentesítjük az előbbihez hasonló módon a mozgáskorlátozott tanulókat a  mozgásnevelés 

tantárgy értékelése alól.  

 

    A tanórai, tantárgyi ellenőrzés módozatai általában  

 Tények, leírások, fogalmak, szabályok, törvények szóbeli és írásbeli 

teljesítménymérések az alapkészségek, képességek területén, 

 tantárgyi tesztek, feladatlapok, 

 munkafolyamatokban való részvétel, 

 elkészített munkadarabok, 

 neveltségi eredményvizsgálatok. 

 év eleji szintfelmérés (diagnosztizáló célzattal) 

 rendszeres témakörönkénti felmérés 

 záró felmérés 

 a mozgásnevelés tantárgy értékelése szöveges, de beleszámít a magatartás és a 

szorgalom értékelésébe (állapottól függő aktivitás) 

 szóbeli beszámoltatás 
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2.4.1.2.Értékelés, ellenőrzés az értelmileg középsúlyos fokban akadályozottak iskolai tagozatán 

 

Az értékelés tartalma: 

Az értelmileg akadályozott  gyermekek iskolai értékelése során a tanulók tudását, attitűdjét, 

magatartását, mozgásállapotát figyeljük meg. Az egyénekre szabott követelményekhez viszonyítunk 

és az önmagukhoz mért fejlődésük alapján teszünk megállapításokat. 

Amennyiben a tanuló fejlődésmenete indokolja, ebben az iskolatípusban is lehetőséget biztosítunk 

az első, negyedik, illetve nyolcadik évfolyamon, hogy egy évfolyam anyagának elsajátításához két 

tanév hosszúságú időkeret álljon rendelkezésre, a tanulásban akadályozottak tanulóknál leírt 

szempontok szerint.  

Az értékelés fontos funkciója ebben az iskolatípusban a meglévő készségek és képességek 

folyamatos diagnosztikus felmérése, ennek alapján a tanuló jellemzőihez igazodó legmegfelelőbb 

fejlesztési eljárások kiválasztása. Ezért az értékelés nem lehet csupán minősítés, hanem a kitűzött 

célok, feladatok és a meghatározott eszközök hatásának, a tanulói teljesítményeknek, a nevelési 

eredményeknek a vizsgálata is. 

Az értelmileg  akadályozott gyermekeknél jelentkező nevelési nehézségek miatt rendkívül fontos, 

hogy az értékelés ösztönző hatású legyen, segítse a pozitív személyiségjegyek továbbfejlődését. 

Az értékelési formák kialakítása az értelmileg akadályozott tanulók módosult fejlődésmenetének, 

valamint az ép értelmű tanulóktól jelentős mennyiségű és minőségű eltéréseket mutató tanulási 

képességek figyelembe vételével, a köznevelési törvény előírásait alkalmazva történik. 

A diagnosztikus és segítő célú, folyamatos értékelésnek a teljes képzési időszakban kiemelkedő 

szerepet kell kapnia.  

Értékelési szempontok 

 Szociális képességek, magatartási, viselkedési szokások alakulása, személyiségjellemzők 

fejlődése. 

 Tanuláshoz, munkához való viszony 

 Cselekvőképesség, pszichomotoros fejlődés 

 A tanult ismeretek alkalmazásának képessége 

 A tantárgyi követelmények teljesítése 

 A motoros képességek fejlődése ( az értékelés mozgáskorlátozott tanulóknál önmagához 

és a hasonló kórformájú, mozgásállapotú társakhoz viszonyítson; valamint reális 

elvárásokat támasztó, pozitívumokat kiemelő, következetes legyen)  

 A kommunikációs tevékenységek fejlődése 

Alkalmazott értékelési formák 

 Szóbeli értékelés 

(pl. helyeslés, dícséret, figyelmeztetés) 

Ezt az értékelési formát a teljes képzési időben, minden tantárgynál alkalmazzuk. 

 Különböző szimbólumok, tárgyjutalmak 

(pl. pontozás, csillag, dícsérő kártyák, szimbolikus képek, egyéb jelek, ...) 

 Írásbeli értékelés 

a./ Szöveges értékelések 

Szöveges minősítéssel értékelünk (félévkor és év végén) minden tantárgyból a 6. évfolyammal 

bezárólag, valamint minden negyed évben szöveges tájékoztatást adunk tantárgyanként a tanuló 

előrehaladásról a 8. évfolyam végéig. 
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A szöveges minősítéseknél az 1 – 6. csoportban (a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

tv. 54.§ (4.) bek. alapján az alábbi megfogalmazásokat használjuk:  

a tanuló a tantárgyi követelményeknek:  

- kiválóan megfelelt (5)* 

- jól megfelelt (4)* 

- megfelelt (3)* 

- felzárkóztatásra szorul (2)* 

- nem tudott megfelelni (1)*. 

* (2011. évi CXC. tv. 54.§ (4.) bekezdésnek megfelelően a tantárgyi értékelést félévkor és év 

végén osztályzattal is kiegészítjük.) 

 

  b./ Numerikus értékelés, minősítés 

A köznevelési törvényben leírt öt fokozatú skála szerint, a hetedik évfolyamtól kezdve 

valamennyi tantárgy esetén: érdemjeggyel (havonta), osztályzattal (félévkor, év végén). Az 7-8. 

évfolyam félévi és évvégi értékelésekor a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 54.§ 

(2) bek. szabályai, előírásai szerint járunk el. A tanuló tudásának és minősítésénél a következő 

érdejegyeket és osztályzatokat alkalmazzuk:  

- jeles (5) 

- jó (4) 

- közepes (3) 

- elégséges (2) 

- elégtelen (1) 

A numerikus értékelés nem vonatkozik a mozgáskorlátozott tanulók mozgásnevelés tantárgyának 

értékelésére! A bizonyítványukba, értékeléseikbe a „részt vett” megfogalmazást alkalmazzuk.  

 

A hetedik évfolyamtól alkalmazott félévi és év végi osztályzatakat – korábbi évfolyamokhoz 

hasonlóan -  szöveges értékelés is kiegészíti . 

 

Azokat a tanulókat akik a kultúrtechnikai foglalkozásokon a többségre megfogalmazott 

követelményeket nem tudják teljesíteni, a 7. évfolyamtól mentesíteni kell a tantárgyi teljesítmény 

numerikus értékelése alól. 

Ellenőrzés 

Az ellenőrzés során a minősítés szempontjából lényeges adatokat gyűjtünk össze a tanulók 

teljesítményéről, viselkedéséről, munkavégzéséről. 

Az értelmileg akadályozott gyermekre jellemző nevelési, tanulási nehézségek miatt a "többségi" 

iskolába járó tanulók ellenőrzésénél használt formák (felelet, írásbeli dolgozat, teszt, témazáró 

felmérések, ...) nagy része nem alkalmazható. 

Javasolt ellenőrzési formák a képzés során. 

 Folyamatos megfigyelés, játékban, tanulásban, mindennapos élethelyzetben, spontán 

megnyilvánulásokban. 

 Értelmi teljesítőképesség mérése egyszerű feladatlapokkal. (olvasás, írás, számolás) 

 Képességmérés (iskolakészültség, önkiszolgálási szint, neveltségi fejlettség mérése, 

a pedagógiai szakaszhatárok végén testi képességek, finommotorika, pszichikus 

funkciók mérése). 

 Tevékenységvizsgálatok mérése (munkafolyamatok végrehajtási sorrendje, 

teljesítőképesség, munkavégzés pontossága, munkatempó, kitartás)  

 Személyiség fejlődésének megfigyelése. 
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2.4.2. Az értékelés regisztrálása az iskolai dokumentumokban tanulásban- és értelmileg akadályozott 

tanulóinknál 

 

Az első évfolyamtól kezdődően minden osztályfokon negyedévente szöveges értékelést is 

alkalmazunk. ezekhez formanyomtatvány nem készül. A szöveges értékelések dokumentumai a 

tanulók személyi anyagába kerülnek. (Az év végi szöveges értékeléseket a törzslapokhoz 

csatoljuk) 

A tanulásban akadályozot tak tagozatán  második évfolyam év végétől, az értelmileg 

akadályozottak esetében hetedik évfolyamon jelenik meg - a szöveges értékelés mellett - a  

numerikus értékelés, amelyek az osztálynapló, értékelő napló részébe kerülnek rögzítésre, év 

végén pedig a törzslapokba, bizonyítványba is bejegyzünk. 

 
 

Az értékelésekben nyújtott információk: 

 félévkor a tájékoztató füzetben nyomtatott formátumú részletes vélemény a tanuló 

tudásáról, magatartásáról, és a habilitációs foglalkozásokon tapasztalt fejlődéséről 

 negyed- és háromnegyed éves értékelés nyomtatott formában (kizárólag a 

tanulmányi teljesítményéről és a szociális képességek, magatartási, viselkedési 

szokások alakulásáról) 

 tanév végén a bizonyítványban szöveges kiegészítéssel (tanulmányi teljesítményéről, 

és a habilitációs foglalkozásokon tapasztalt fejlődéséről, magatartási, viselkedési 

szokásainak alakulásáról) 

 

A szülők tájékoztatása a tanulók eredményeiről 
 

A szülők tájékoztatása a tanulók előmeneteléről történhet szóban, szülői értekezleteken, 

fogadórákon – írásban; az üzenő- és tájékoztató füzetben, bizonyítványban. 
 

Félévkor a tájékoztató füzetben, tanév végén a bizonyítványban, valamint negyed- és 

háromnegyed év végén tájékoztatjuk a szülőket a tanulók eredményeiről. 
 

A minősítés formái megegyeznek az iskolai dokumentumokba bejegyzettekkel. 

 

2.5. A magatartás és a szorgalom értékelése 

 

A magatartás és szorgalom értékelési rendszere segíti az iskola nevelési és oktatási céljainak 

megvalósítását, a tanulók önismeretének fejlődését, a szocializáltság elérését. 
 

Tanév közben, a tanulók magatartását és szorgalmát rendszeresen értékeljük tanítási órákon és 

tanórán kívüli foglalkozásokon. Egyezményes jelekkel (pontok, csillagok), szóbeli értékeléssel 

egyaránt jelezzük tanulóink felé véleményünket, észrevételeinket a közösség és az adott tanuló 

bevonásával. Minden hét végén az osztályfőnökök és a  napközi vezetők kiértékelik az osztály 

magatartását és szorgalmát. Alsó tagozaton, alkalmazkodva a kisiskolások életkori sajátosságaihoz 

tárgyi jutalmazásban is részesülhetnek a példamutató gyerekek a közösség előtt. 
 
 

Az egyes tanuló magatartási és szorgalmi érdemjegye megállapítása céljából az osztályfőnök 

összegzi az osztály és az osztályban tanító pedagógusok észrevételeit. 
 

Az osztályzatról az osztályfőnök és a napközi vezető dönt a tanulók bevonásával. Problémás 

esetekben félévkor és tanév végén az osztályozó konferencia hoz döntést az érdemjegyről. 

A magatartás, szorgalom értékelésére a tantárgyi értékelésekre megállapított elvek vonatkoznak. 

(2011. évi CXC. tv. 54.§ (2) bek.) 
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A tanulókat négy fokozatú skálán helyezzük el.  

a) A magatartás értékelése a következő:  

- példás (5),  

- jó (4),  

- változó(3),  

- rossz (2).  

 

A magatartás értékelésének szempontjai: 
 

 a házirend és az iskolai elvárások, normák elfogadása, betartása, 

 a közösséghez és annak tagjaihoz való viszony, 

 az együttélés, a társas kapcsolatok, a közösségi normák elfogadása az iskolán belül és kívül, 

 a tanuláshoz való viszony, 

 az iskola képviselete. 
 
 

A magatartás érdemjegyek kialakításának szempontsora: 

 

 Példás az tanuló, aki minden szempontnak következetesen megfelel, nincs osztályfőnöki 

figyelmeztetése. 

 Jó az a tanuló, aki kisebb hiányosságokkal felel meg a szempontsornak, nincs osztályfőnöki 

intője. 
 

 Változó az a tanuló, aki a szempontsornak nem felel meg folyamatosan, osztályfőnöki 

intője van. 

 Rossz az a tanuló, aki a követelményeknek sorozatosan nem tesz eleget, osztályfőnöki 

rovója és/vagy igazgatói intője van. 
 

A magatartás és a szorgalom értékelésénél maximálisan figyelembe vesszük az önmagához 

képest elért pozitív változást, fejődést, amelynek szóban és írásban történő dokumentálással 

adhatunk nagyobb hangsúlyt. 

b) A szorgalom értékelése:  

- példás (5),  

- jó (4), 

- változó (3),  

- hanyag (2). 

A szorgalom értékelési szempontjai: 
 

 motiváltság, 

 az egyes tantárgyak követelményeinek eléréséhez tett erőfeszítés, akarat, 

 többletfeladatok vállalása, ellátása, 

 a közösségért végzett munka, a társak megsegítése, a kisebbek gondozása. 

. 

A szorgalom érdemjegyek kialakításának szempontsora: 
 

 Példás az a tanuló, aki maximálisan megfelel az elvárásoknak, a szabályozókat betartja. 

 Jó az a tanuló, aki a követelményeket általában teljesíti. 

 Változó az a tanuló, aki hozzáállásából, motívumaiból eredően a követelményeknek nem 

felel meg folyamatosan. 

 Hanyag az a tanuló, aki nem is igyekszik megfelelni az elvárásoknak, vagy szándékosan 

szembe helyezkedik, elutasítja azokat. 
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2.6. A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

 

 A továbblépés tanévenként történik (kivéve a két tanévet felölelő évfolyamokat) 

 Az 1. évfolyamon a tanuló akkor nem léphet magasabb évfolyamba, ha a tanév folya- mán 

250 óránál többet mulasztott, vagy ha a szülő ezt kéri. (A két tanévre nyújtott évfolyamok nem 

minősülnek évismétlésnek. 20/2012.(VIII.31.)EMMI rend. 74.§ (3) 

(A szülő kérésére az első-negyedik évfolyamon jogkövetkezmény nélkül engedélyezni 

kell az évfolyam megismétlését. A tanuló részére engedélyezhető az évfolyam 

megismétlése abban az esetben is, ha egyébként felsőbb évfolyamba léphetne. 

Amennyiben a szülő az osztályfőnökkel egyeztetve úgy látja, hogy a gyermek stabil 

személyiségfejlődése és tantárgyi ismereteinek fejlesztése érdekében szükséges az 

évfolyam megismétlése, úgy ezt a szülő az iskola igazgatójától kérheti minden tanév 

ápr. 30-ig. Az engedély megadásáról a szülő kérése alapján az iskola igazgatója dönt 

legkésőbb május 31-ig.) 

Lásd még: 2011.évi CXC. tv. 57.§ (1.) 

 A 2. évfolyam végétől a nevelőtestület szülői beleegyezés nélkül is évismétlésre utasíthatja a 

diákot. ha az nem teljesítette az adott évfolyamon előírt tanulmányi követelményeket. 

 

 2-8. évfolyamon a tanuló magasabb évfolyamba léphet, ha a követelményeket minden 

tárgyból teljesítette a tanév végére. A követelmények teljesítését a tanulók évközi 

tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei alapján bírálják el. A továbbhaladáshoz a 2-8. 

évfolyamon év végére az elégséges osztályzatot kell elérni minden tantárgyból. 
 

 Ha a tanuló 2-8. évfolyamon, a tanév végén egy vagy két tárgyból elégtelen osztályzatot 

szerez, javító vizsgát tehet a következő tanévet megelőző augusztusban. 
 

 Ha a tanuló 2-8. évfolyamon, tanév végén három vagy több tantárgyból elégtelen osztály- 

zatot szerez, évfolyamot ismételni köteles. 
 

 A 2-8. évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez a tanév végi osztályzat meg- 

állapításához a tanulónak minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie, ha: 
 

– Az iskola igazgatója felmentette a tanórákon való részvétel alól 
 

– Egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott 
 

– Magántanuló volt 

 

 Minden műveltségi területen minősítés, kivéve a „Mozgásnevelés” és az „Idegennyelv” 

tantárgyakat, ahol a továbbhaladás kritériuma a részvétel. 

 
 

2.7. A tanulók jutalmazásának formái és elvei 
 
 

Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki 

kitartószorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, hozzájárul az iskola jó 

hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza.  

 

A jutalmazás formái:  

 Szaktanári – napközis nevelői 

 Osztályfőnöki 
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 Igazgatói 

 Nevelőtestületi 

Az egyéni dicséretek fokozatai 

  1. fokozat: "osztályfőnöki szóbeli dicséret"  

             2. fokozat: "osztályfőnöki írásbeli dicséret" "szaktanári dicséret" 

(rendszeres órai aktivitásért, többlet teljesítményért, versenyen való 

részvételért, kiemelkedő szakköri tevékenységért, stb.) adhatja:

 osztályfőnök, tanár 

Ezek a fokozatok többször is megismételhetők. 

  3. fokozat: „igazgatói szóbeli dicséret" 

iskolán kívül elért helyezésekért, eredményért, vagy az iskola jó 

hírnevét öregbítő tevékenyégért.  

(Ez lehet olyan mértékű, hogy az írásbeli fokozat adható!) 

4. fokozat: "igazgatói írásbeli dicséret" akkor adható, ha egy tanuló  

                                    a  3. fokozatú dicséretekből már hármat kapott. 

  5. fokozat: "tantestületi dicséret" 

(igazgatói írásbeli dicséret után, tanévzárón hirdetve a példás 

magtartású tanulónak) 

 A dicséretek 2-5. fokozatait be kell jegyezni:  

- az osztálynapló "megjegyzés" rovatába dátummal és fokozat megjelöléssel 

- a tanuló ellenőrzőjébe. 

 

Tanév végi éves munka értékelése a tanévzáró ünnepélyen: A kiváló tanulmányi munkát és példás 

szorgalmat jutalmazzuk minden területen, amely az iskolai élethez tartozik. 

a.) Könyv + oklevél jutalomban azok a tanulók részesülnek, akik az éves 

értékelések alkalmával mindig kiválóan megfelelten teljesítők és példás 

magatartásúak voltak. Ezzel egyben "nevelőtestületi dicséret"-et nyertek. (ez a 

bizonyítványba, törzslapba, naplóba is bejegyzendő!)  

b.) Oklevél jutalom minden kiemelkedő teljesítményért adható, amely mögött 

valós értékek vannak. 

 (szaktárgyi, osztályközösségi, napközi, szakköri, tevékenységekért) 

c.) Könyv a kiemelkedő tevékenységért.  

Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók tantárgyi, szorgalmi, magatartási dicséretét a 

félévi értesítőbe, vagy az év végi bizonyítványba kell bejegyezni. Ezek a tanulók a tanév végén 

tárgyi jutalomban részesíthetők. A tárgyjutalom leggyakoribb formája a könyv, vagy oklevél. A 

jutalom odaítéléséről – a pedagógusok és az osztályközösség véleményének meghallgatásával- az 

osztályfőnök dönt. A jutalmat a tanuló a tanévzáró ünnepélyen, az iskolai közösség előtt veheti át. 

 

 

2.8. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei: 

 

A tanulók felelősséggel tartoznak – belátási képességük függvényében- az iskolai Házirend 

betartásáért.  Fegyelmi vétség esetén a vétség súlyosságának megfelelő büntetésben részesülnek. A 

büntetés fokozatát az osztályfőnök, szükség esetén a nevelőtestület, illetve az iskola igazgatója 

határozza meg. A fegyelmi intézkedés nem megtorló jellegű, hanem a súlyos fegyelemsértések 

megelőzésére szolgáló nevelési eszköz. 

 

Fegyelmi intézkedések formái szóban és írásban: 

 Osztályfőnöki figyelmeztetés 

 Osztályfőnöki intés 

 Igazgatói figyelmeztetés 
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 Igazgatói intés 

 Nevelőtestületi figyelmeztetés és intés 

A fegyelmi intézkedés az ellenőrzőbe és a naplóba is bekerül. 

 

Elsősorban nevelési eszközről van szó, ezért figyelembe vesszük: 

- a tanuló életkori sajátosságait 

- valamint a terhére rótt kötelességszegés súlyát. 

Nem alkalmazunk megtorló vagy megalázó büntetést. 

Szigorúan tilos a testi fenyítés alkalmazása, fegyelmi felelősségre vonást von maga után. 

Fogalom magyarázat: 

- kötelességeit vétkesen megszegő: az a tanuló, aki nem a házirendben foglaltak szerint 

viselkedik 

- kötelességeit súlyosan megszegő: aki a fentieken kívül szándékosan, rendszeresen 

bomlasztja a közösséget, sokat hiányzik igazolatlanul, tanórai és azon kívüli 

magatartása is erősen kifogásolható. 

 

A fegyelmező intézkedéseink fokozatai 

A fokozatok tartalmát tekintve negatív előjellel megegyeznek az "egyéni dicséret" fokozataival. 

1. fokozat: osztályfőnöki szóbeli és írásbeli figyelmeztetés 

2. fokozat: osztályfőnöki szóbeli és írásbeli intés 

  Ezen fokozatok bármelyik fajtája többször is megismételhető. 

3. fokozat: igazgatói szóbeli és írásbeli figyelmeztetés 

4. fokozat: igazgatói szóbeli és írásbeli intés 

5. nevelőtestületi figyelmeztetés és intés írásban 

- A fegyelmező intézkedések fokozatait a vétségek súlyossága szerint állapítjuk meg. 

Trágárság, durvaság, súlyosabb cselekedetek esetén azonnal igazgatói fokozat is adható. 

Erre az osztályfőnök illetve a szaktanár tehet javaslatot. Az utóbbi esetben az igazgató az 

osztályfőnök véleményét kikéri. 

- Az igazgatói fokozatokat - eseti elbírálás alapján - osztályközösség vagy iskolaközösség 

előtt tesszük közzé. 

- Az osztályfőnök feladata a szülők írásos értesítése a fokozatról ellenőrző útján, valamint 

az osztálynapló megjegyzés rovatába való bejegyzés. 

- A tanulók magatartási érdemjegyébe a különböző fegyelmezési fokozatok beszámítanak. 
 

A kötelességét vétkesen és súlyosan megszegő tanuló, fegyelmi eljárás alapján, indokolt 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

 

Fegyelmi büntetés esetén: a 2011.évi CXC. tv. 58.§ (3.4.5.) bekezdésekben megfogalmazottak 

szerint járunk el.  

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval szemben 

lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az SZMSZ tartalmazza.  
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3. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYOZÁSA 

 

 

A vizsgaszabályzat hatálya 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

 az osztályozó vizsgákra, 

 a különbözeti vizsgákra 

 a pótló vizsgákra 

 és a javítóvizsgákra vonatkozik. 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira. 

 

      Az osztályozó-, különbözeti-, pótló-, és javító vizsgák lebonyolítására vonatkozó helyi szabályok: 
(A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 64.§-73.§ szerint) 

 

Osztályozóvizsga 

a) A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a 

különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a 

továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell 

megállapítani. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell.  

b) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

-  felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

-  előzetes írásbeli kérelem alapján az igazgató engedélyezi, hogy egy vagy több tantárgy 

tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen 

eleget, 

- nevelőtestület engedélyező döntése alapján, ha a vonatkozó jogszabályokban 

meghatározott időnél (250 óra) többet mulasztott, 

c) Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek 

teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási 

évben kell megszervezni. 

d) Az osztályozó vizsga követelményeinek minden esetben meg kell egyeznie az adott 

évfolyam és adott fogyatékosságtípus számára készült kerettanterv ismeretanyagával, de a 

tanuló értékelése során figyelembe kell venni a tanuló sajátos képességrendszerét, 

szorgalmát is. 

 

Az osztályozó vizsga időpontját az igazgató jelöli ki. 

 

Az osztályozóvizsga előírásai: 

 Az osztályozó vizsgát bizottság előtt kell tenni 

 Tagjai: szaktanár, munkaközösség-vezető, igazgató, illetve igazgató helyettes. 

 Az osztályozóvizsgákat a tanítási év utolsó napjáig meg kell szervezni. 

 A sikertelen osztályozóvizsgát a tanuló a javítóvizsgán a továbbhaladás érdekében 

kijavíthatja. 

 Jellegétől függően írásbeli, szóbeli illetve gyakorlati részből állhat. 

 A z osztályzatot a bizottság állapítja meg 
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Különbözeti vizsga 

Különbözeti vizsgát a tanuló akkor tehet, ha más iskolából érkezik és az intézményünket 

kijelölő szakértői bizottság arra szóban vagy írásban javaslatot tett.  

Különbözeti vizsgát a szülő/nagykorú tanuló írásbeli kérelmére a kérelem beérkezését 

követő 15. és 45. nap között lehet szervezni, a különbözeti vizsga megkezdésének 

engedélyezését és a vizsga eredményét az igazgató határozatban rögzíti. 

Különbözeti vizsgát tehet a tanuló akkor is – szintén szülői kérelemre – ha a tanuló 

életkorának megfelelő osztályfoknál alacsonyabb osztályfokon tanul, ám a gyógypedagógiai 

rehabilitációs orientáltságú oktatás hatására hiányos ismereteit pótolta, a kultúrtechnikákat 

elsajátította, de képességei nem teszik lehetővé a többségi intézménybe való visszavezetését. 

Ez esetben is szükséges a szülő írásbeli kérelme, melyet az osztályfőnök írásbeli jellemzése 

támaszt alá.  

 

Pótló vizsga 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, 

vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A 

vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, 

körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy 

gondatlan magatartására. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy 

a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó 

pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga 

megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 

 

Javítóvizsga 

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

-   a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

-  az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik. 

 

A javítóvizsgák előírásai: 

 A javítóvizsgát az iskola pedagógusaiból alakított bizottság előtt kell tenni. A 

bizottság tagja: szaktanár, osztályfőnök, igazgató, vagy helyettese; 

 A javítóvizsgáról jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 A javítóvizsga időpontja: augusztus 25- 31-ig terjedhet. 

 Az időpontjáról és helyéről a tanulót illetve a szülőt írásban értesíteni kell; 

 A javítóvizsga eredményét az osztályfőnök jegyzi  be a törzslapra és a 

bizonyítványba, a záradékot az osztályfőnök és az igazgató írja alá; 

 A javítóvizsga helye az iskola, ahonnan a tanulót javítóvizsgára utasították. 

 Amennyiben más helységbe költözik, új iskolájában is tehet javítóvizsgát. A vizsga 

eredményét az iskolatávozási bizonyítványon jelzi a vizsgáztató iskola; 

 A javítóvizsga nem ismételhető. 

 Azt a tanulót, aki az osztályozó-, ill. javítóvizsgán nem jelent meg, úgy kell 

tekinteni, mintha sikertelen vizsgát tett volna. 

 

A vizsgatárgyak részei és követelményei 

A vizsgatárgyak vizsgarészei és követelményei megfelelnek az alkalmazott kerettanterv 

(Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára és Kerettanterv a középsúlyosan 

értelmi fogyatékos tanulók számára) adott évfolyam teljesítésére vonatkozó előírásoknak. 
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4. AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI, SZÓBELI FELADATOK 

MEGHATÁROZÁSÁNAK RENDJE ÉS SZABÁLYAI 

 

 
 
A házi feladatok meghatározásával kapcsolatban, iskolánkban a következők érvényesülnek 

 

 A tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (a képesség- és készségfejlesztés) 

és a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása a házi feladat fő célja. 

 

 Iskolánk kollektívája egységes álláspontra jutott abban, hogy a hétvégére és tanítási szünetek 

idejére nem adnak házi feladatot. 

 

 A házi feladat mennyiségének meghatározásakor figyelembe kell venni: 

- 1-4. évfolyamon feladott (szóbeli és írásbeli) feladatokat egy átlagos képességű 

tanuló:                 1. évfolyamon:    20 perc alatt 

 2.évfolyamon:     30 perc alatt 

 3-4. évfolyamon: 35-45 perc alatt tudja megoldani 

- Az 5-8. évfolyamon a különböző tantárgyakból feladott feladatok megoldására és a 

felkészülésre szükséges idő ne haladja meg összesen a 45-60 percet.  

Az önálló kutatómunkát igénylő, önként vállalt szorgalmi feladatokra fordítandó idő 

nem számít be a fenti időkeretekbe. 

 

 

 

 

5. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS- A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK 

MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK 

 

 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § (11) 

bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon.  

A Mozgásnevelés tantárgy heti kötelező óraszáma: öt tanóra, amelyből három tanórát az 

órarendbe iktatva osztálykeretben szervezünk.  

A 4. és 5. mozgásnevelés órát a tanulók számára a délutáni időszakban heti 2-2 óra mozgásos 

jellegű foglalkozáson történő részvétellel biztosítjuk.  

Tanulóink mozgásállapotának függvényében ez lehet: séta, labdajátékok, udvari és játszótéri 

játékok, subaquális torna stb.  

Nagyon fontos szerepük van a habilitációs foglalkozásoknak, amelyek a kötelező tanórákon túl 

speciálisan, az egyéni szükséglethez igazodva késztetik mozgásaktivitásra a gyermeket. (TSMT, 

gyógytorna, konduktív pedagógia, subaquális torna, gyógypedagógiai lovaglás, masszázs) 

 

5.1. A tanulók mozgásállapotának mérése: 

 

A gyerekek állapotának felmérését tanévenként kétszer szakembereink végzik el, tanév elején és 

tanév végén. 

Felméréseket az általuk standardizált kérdőívekből átvett elemekkel (FAC, GMFM) kiegészített 

betegvizsgálati lappal végzik. (Lásd az 5.2. pontban) Betegvizsgálati lap kitér a gyerekek 

anamnézisére, megtekintésére, tapintásos vizsgálatára, fizikális és funkcionális állapotukra. 

Fizikális vizsgálat során testsúlyt, testmagasságot, végtaghosszt, - végtag körfogatot, izomerőt, 

ízületi mozgásterjedelmet mérnek. Funkcionális felméréshez standardizált kérdőíveket használnak, 
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mely során hely,- helyzetváltoztató mozgásokat, járást, koordinációs,- egyensúlyi próbákat 

végeznek és finom motorikus mozgásokat néznek kollégáink. 

 

 Az izom erősségét kézzel végzett ellenállás adásával és a gravitációs erő felhasználásával, 0-

5 fokozatú skálán jelölik: Huszár-Kullmann-Tringer : A rehabilitáció gyakorlata, Medicina 

2000. Budapest 

Konvencionális izomerő – vizsgálat 

 
Izomerő  

5 A mozgás teljes mozgáspályán, a gravitáció ellenében, maximális 

ellenállással szemben jön létre 

4 A mozgás teljes mozgáspályán, a gravitáció ellenében, mérsékelt 

ellenállással szemben jön létre 

4- Nem teljes, de felét meghaladó mozgáspályán, mérsékelt ellenállással és 

gravitációval szemben létrejövő mozgás 

3+ Nem teljes, a mozgás pálya felét el nem érő, mérsékelt ellenállással és 

gravitációval szemben létrejövő mozgás 

3 A mozgás teljes mozgáspályán, a gravitáció szemben, ellenállás nélkül 

kivitelezhető 

3- Nem teljes, de a mozgáspálya felét meghaladó elmozdulás jön létre a 

gravitációval szemben, ellenállás nélkül 

2+ Nem teljes, a mozgáspálya felét el nem érő gravitáció ellenében kivitelezett 

mozgás 

2 Az elmozdulás teljes mozgáspályán a gravitáció kikapcsolása mellett jön 

létre 

2- A mozgáspálya felét meghaladó elmozdulás a gravitáció kikapcsolásával 

 

1+ A mozgáspálya felét nem meghaladó elmozdulás a gravitáció 

kikapcsolásával 

1 Nincs elmozdulás, izom innerváció tapintható 

 

0 Nincs elmozdulás, nincs izom innerváció 

 

 

 Ízületi mozgásterjedelmet ízületi szögmérővel mérik. 

 FAC (Functional Ambulation Category) fokális fogyatékossági teszt, mely neurológiai 

károsodásban szenvedő emberek önálló járását vizsgálja. A teszt 6 kategóriából áll, 

amelyeket külön-külön 0-5-ig pontoznak.  Huszár Ilona, Kullmann Lajos, Tringer László; 

2006; II. A rehabilitáció módszerei; A rehabilitáció gyakorlata; Medicina Könyvkiadó RT; 

Bp;81-82.; II.-5. 

 GMFM kérdőívet cerebral paresises gyermekek számára fejlesztették ki nagy motoros 

funkciók vizsgálatára. Kérdőív 88 pontból áll, 5 dimenzióra különül el. A dimenziók A-tól 

E-ig. „A” dimenzió: fekvés, gurulás, „B” dimenzió: ülés, „C” dimenzió: mászás, térdelés, 

„D” dimenzió: állás, „E” dimenzió: járás. Pontozása 5 részből áll. 0-nem kezdeményez, 1-

kezdeményez, 2-részben teljesít, 3-teljesít, NT-nem vizsgálható. Peter L. Rosenbaum, 

Stephen D. Walter, Steven E. Hanna, Robert J. Palisano, Dianne J. Russel, Parminder 

Raina, Ellen Wood, Doreen J. Bartelett, Barbara E. Galuppi 2002; Prognosos for Gross 

Motor Function in Cerebral Palsy- Creation of Motor Development 

Curves; JAMA; Sept. 18. 2002.; Volume 288; No. 11.; 1357-1363. 
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5.2. A méréshez iskolánkban alkalmazott felmérőlap 

 

Betegvizsgálati lap 

1.  Adatok: 

Név: ……………………………………….    Születési hely, idő:…………….……………… 

Anyja neve:………………………………………………………………... 

Lakcím:…………………………………………………………………….. 

Vizsgálat, megfigyelés kezdete:………………………Vége:……………………………….. 

Diagnózis:……………………………………………………………………………………… 

Gyógyszer:……………………………………………………………………………………… 

Egyéb betegség:………………………………………………………………………………… 

TAJ: ……………………………………………………………………………………...……… 

Közgyógy/érvényesség:………………………………………………...……………………… 

Rokkantság kezdete:…………………………………………………………………………… 

Spontán helyváltoztatás:……………………………………………………..…………………... 

Családi háttér: …………………………………………………………………………………. 

Terhesség, születés:…………………………………………………………………………… 

Kivel él:…………………………………………………………………………………………. 

Hogyan fejezi ki magát:………………………………………………………………………….. 

Utolsó rehabilitáció (mikor, hol): ……………………………………………………………….. 

2.  Inspectio: 

Testalkat:    vékony,    normális;     túlsúlyos 

Műtéti heg? …………………… Hol?............................................................................................ 

Izom trophia:        Normál        Atrophias        Hypertrophias 

Bőr színe:  ………………………………………………………………………………………… 

Oedema:………………………… Hol?........................................................................................... 

Testtartás: ……................................................................................................................................ 

Deformitás: ……………………………………………………………………………………… 

Légzés:      mellkasi    - hasi 

3.  Palpatio:  

Bőr hőmérséklet:………………………………………………………………………………… 

Bőr turgora: ……………………………………………………………………………………… 

Izom tónus:     Normál          Hypotón          Hypertón 

Érzés zavar:  Igen    Nem       Hol?.............................................................................................. 
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4.  Funkcionális vizsgálat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ruhát              levesz -felvesz- kigombol –begombol    

Cipőt               lehúz-  felhúz-  kifűz-  befűz-  megköt- csatol 

Étkezés           poharat- fog- iszik- evőeszközt használ (normál,speciális) 

Mosakodás          mosdónál- zuhanynál- kádnál- törölközés 

WC használat-                  önállóan vagy nem 

Gyógyászati segédeszköz       felvétele- levétele 

Tartósan használja                 igen- nem 

Lateralitás:               jobb kezes-   bal kezes  -   két kezes   -   nem állapítható meg 

Egykezes mozgások:   tárgy megfogása -   elengedése és emelése  

   ajtó nyitás   –   csukás 

   kulcs használat 

   óra felhúzás 

   írás    –  ceruzafogás    –   rajzolás (mit, hogyan) 

Kétkezes mozgások:   két tárgy összeütögetése,   taps,    kulcsolás,   gyöngy fűzés 

   vágás ollóval, ruhacsavarás 

   tárgyat átvesz egyik kézből a másikba 

   bepakol-kipakol 

   labdát gurít  -    megfog   -    felemel   -   eldob     

5.  Mérések: 

Testsúly:…………………………………………………. 

Testmagasság:………………………………………………………. 

Végtaghossz különbség:………………………………………………. 

 Képtelen(k) Segítséggel(s) Önállóan(ö) 

FEKVÉSBŐL fordul    
kúszik    
Alkartámasz, 

tenyértámasz 

   
fejemelés    
NÉGYKÉZLÁB 

megtart 

   
halad    
FELTÉRDEL, 

térdenállás 

   
sarokülés    
Fekvésből FELÜL    
ÜLÉS széken    
          támlával    
          támla nélkül    
Ülés földön nyújtott 

lábbal 

   
törökülés    
Állás    



 

 25 

Valódi(SIAS-belboka):            J.O:  …………….     B.O:……………. 

Látszólagos(köldök-belboka): J.O:……………..      B.O:……………. 

Funkcionális: 

Körfogat mérés: Vádli j.o.:............. b.o: ………….   Comb b.o.:………… jobb.:.................. 

Mellkas kitérés:…………. 

 

6.  Járás vizsgálat: 

 Segédeszköz használata?          Igen                     Nem               MI?:…………………………. 

 Járás:          vizsgálható                            nem vizsgálható 

Járástáv/tempó: ………………………………………………………………………………….. 

Fájdalom járás során: …………………………………………………………………………… 

Lépéshossz:…………………Lépéstáv:……………………Lépésszélesség: ……………………. 

Milyen a járása?:…………………………………………………………………. 

Egyenetlen talajon járás kivitelezhető?               Igen        Nem 

Lépcső használat?   Igen     Nem    Segítséggel       Segítség nélkül     Váltott lábbal       Mellé 

lépéssel 

Synkinezis?  Van – Részben - Nincs 

 

7.   Koordináció, egyensúly vizsgálatok, tesztek: 

Egyensúlyozás / egyensúly érzete:     normális                  normálistól eltérő        

                                                    

Koordináció:    normális           normálistól eltérő 

                         

Teszt Pozitív Negatív Nem vizsgálható 

Romberg    

Pulziós próbák    

Térd-sarok próba    

Orr-ujjbegy próba    

Egy lábon állás 30 

secundumig 

   

Váratlan állóhelyzetből 

való kimozdítás 

   

Vonalon való járás    

Mathias-próba    

Karemeléses próba    

Flamingó egyensúlyi 

teszt 
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8.  ROM vizsgálat: 

 

Alsóvégtag: 

 

 

 

 Passzív ROM Aktív ROM 

  Jobb Bal Jobb Bal 

 

 

Csípőízület 

Extenzió-flexió     

Abdukció-

addukció 

    

Kirotáció-

berotáció 

    

Térdízület Extenzió-flexió  

 

   

Bokaízület Dorzálextenzió-

plantárflexió 

    

 

 

 

Felsővégtag: 

 

  Passzív ROM Aktív ROM 

  Jobb Bal Jobb Bal 

Vállízület Extenzió-flexió     

Abdukció-

addukció 

    

Kirotáció-

berotáció 

    

Könyökízület Extenzió-flexió     

Csuklóízület Dorzálextenzió-

palmárflexió 

    

Ulnárdeviotió-

radialdeviatió 

    

Gerincmozgások vizsgálata: flexió, extenzió, laterál flexió, rotáció 
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9.  Izomerő vizsgálat:  

 

 Jobb Bal 

Váll     flexorok   

extenzorok   

Abductorok   

adductorok   

kirotátorok   

berotátorok   

Könyök flexorok   

extenzorok   

supinátorok   

pronatorok   

Csukló palmárflexorok   

dorzalextenzorok   

Kéz szorító erő   

Csípő flexorok   

extenzorok   

abductorok   

adductorok   

kirotátorok   

berotátorok   

Térd flexorok   

extenzorok   

Boka dorzálextenzorok   

plantárflexorok   

 

Törzsizomerő vizsgálata: egyenes és ferde hasizmok, mély és felületes hátizmok, rotátorok 

 

Fejlesztési terv: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

       ……..…………………………. 

           aláírás  
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6. A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK ÉS A 

PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI 

 

 

A kerettantervre épülő helyi tanterv, valamint a rehabilitációs célú foglalkozások magas száma 

miatt - figyelembe véve tanulóink terhelhetőségét is -, szabadon választható tantárgyak választását 

nem teszi lehetővé.  

 

A köznevelési törvényben meghatározott erkölcstan órát vagy az e helyett választható az egyházi 

jogi személy által szervezett hit és erkölcstan órát az enyhén értelmi fogyatékosok iskolai 

nevelésében-oktatásában az 1. és 5. évfolyamán 2013. szeptember 1-jétől kezdődően felmenő 

rendszerben szervezzük meg, heti egy órában.  

Az erkölcstan óra vagy az e helyett választható, az egyházi jogi személy által szervezett szabadon 

választható hit és erkölcstan óra kötelező tanórai foglalkozás.  

Az erkölcstan órák szervezése: A tantárgyválasztást szabályozó miniszteri rendelet értelmében 

minden év május 20-áig fel kell mérni, hogy a tanuló melyik egyház által szervezett hit és 

erkölcstan órán, vagy – az általános iskolában – kötelező erkölcstan órán kíván-e részt venni.  

Kiskorú tanuló esetén a választás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az évtől 

kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri – ha a gyermek nem 

cselekvőképtelen –, gyermekével közösen gyakorolja. 

 Az értelmileg akadályozott tanulóknak is lehetőséget biztosítunk a hitoktatáson való részvételre a 

délutáni foglalkozások szabadidős időkeretében, szülői döntés alapján.  Lehetőséget nyújtunk még a 

szabadidős tevékenységeken (pl: kirándulás), valamint napközis csoportfoglalkozásokon való 

részvételre is.  

A választásukat a szülők (és a tanuló, amennyiben állapota ezt lehetővé teszi) aláírásukkal 

megerősítik és tudomásul veszik, hogy a foglalkozásokat egész tanév során látogatni kötelesek. Így 

azokat a választást követően mulasztás tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai 

foglalkozás lenne. 

A kötelező és tanórán kívüli foglalkozásokon pedagógus választására nincs lehetőség. 

 

 

7. A CSOPORTSZERVEZÉS GYAKORLATA ÉS SZEMPONTJAI  ISKOLÁNKBAN 

 
A tanulásban akadályozott, az értelmileg akadályozott, és a súlyosan – halmozottan sérült tanulók 

fejlesztő nevelése-oktatása külön-külön csoportokban, eltérő tanterv szerint történik.  

(A 2012/13. tanévben a fejlesztő nevelésben-oktatásban résztvevő tanulók négy tanulócsoportban 

teljesítik tankötelezettségüket. Csoportba szervezésük meghatározó szempontja a differenciálás, 

általában az életkor és a fogyatékosságuk típusa. Max. csoportlétszám 6 fő.  Iskolai ellátásuk 

alapdokumentuma a Rehabilitációs pedagógiai program. ) 

A tanulásban akadályozottak -, és az értelmileg középsúlyos fokban akadályozottak tanterve szerint 

a 2012/13. tanévben egy-egy összevont osztályban folyik az oktató-nevelő munka.  

 

Az összevont osztályok szervezésénél mindenkor a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

4.§.(24.) bekezdése szerint járunk el.  
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(„az általános iskola alsó tagozatán, az alapfokú művészeti iskolában, gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai nevelési-oktatási intézményben legalább kettő, legfeljebb négy iskolai évfolyam 

tanulóiból alkotott osztály, az alternatív program alapján működő iskolák - a kiadott engedélyben 

meghatározottak szerint - szervezhetnek összevont osztályokat”) 

 

Tanulásban akadályozottak osztálylétszáma 8 fő, ebből hatan halmozottan sérültek, ketten enyhe 

fokban értelmileg fogyatékosok. Az osztályösszevonás két évfolyamot érint.  

Az értelmileg akadályozottak osztálylétszáma: 5 fő, ebből ketten értelmi akadályozottságuk mellett 

mozgáskorlátozottak is. Az osztályösszevonás jelenleg szintén két évfolyamot érint.  

 

A délutáni időszakban tanulóink számára napközit biztosítunk. Két napközis csoport működik 

jelenleg: egy a tanulásban akadályozottak, egy pedig az értelmileg akadályozott tanulók ellátására.  

 

A tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartjuk a tanulók 

motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. 

 A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a 

gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk. 

 A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a 

módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis állandó 

aktivitását biztosítják.  

 Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, 

hogy nevelő-oktató munkánk a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a 

tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez, és az egyes tantárgyakból nyújtott 

teljesítményéhez, szem előtt tartva ugyanakkor a pedagógiai gyakorlatban megjelenő 

egységességet, az adaptív oktatás szemléletének megfelelően.  

 A tanítási órákon előnyben részesítjük az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, 

így - elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és csoportos munkájára 

támaszkodunk. 
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8. A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI FELADATOK 

HELYI MEGVALÓSÍTÁSA 

 

 

 

 

Évfolyam 

Általános 

pedagógiai 

feladatok (NAT) 

 

Tanulásban 

akadályozottak 

 

Értelmileg akadályozottak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2. 

évfolyam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulók között 

tapasztalható 

különösen jelentős 

egyéni fejlődésbeli 

különbségek 

pedagógiai kezelése. 

 

- cselekedtető, cselekvésbe ágyazott ismeretközvetítés 

- megismerő funkciók fejlesztése 

- differenciált oktatásszervezési eljárások alkalmazása 

- minél szélesebb körű közvetlen érzéki tapasztalatok 

nyújtása, tárgyi cselekvéses megismerésre építés az 

oktatásban 

- a pedagógiai folyamat korrekciós, kompenzáló 

jellegének alkalmazkodása a tanuló aktuális 

igényeihez  

- megfelelő motiváltság biztosítása 

- egyéni szükségletekhez igazodó terápiák biztosítása 

- nem beszélő gyerekek esetében alternatív 

kommunikációs technikák kialakítása 

- beszédállapot javítása, a szókincs fejlesztése 

- a károsodott tartási és mozgásfunkciók korrekciója, 

kompenzációja, a másodlagos deformitások 

megelőzése, a meglevő képességekre alapozott 

adaptív, alkalmazható mozgás kialakítása. 

- magatartási és viselkedési szokások következetes 

kialakítása és megerősítése. 

- szociális beilleszkedéshez szükséges alapvető 

szokások, viselkedési normák megalapozása, 

fejlesztése 

- megfelelő testhelyzet kialakítása a grafomotoros 

tevékenységekhez 

- megfelelő, egyénileg kialakított, oktatást segítő 

eszközök megtalálása és alkalmazása 

- hosszabb tanulási időkeret biztosítása: az 1. 

évfolyam két tanévre nyújtható 
 

 

- alapvető kultúrtechnikák 

megalapozása, a tanulási 

tevékenységben való 

önállóság erősítése 

 

- iskolatípus módosítás 

lehetőségének feltétele a 

folyamatos gyógyped. 

diagnosztizálás 

 

 

 

- a bazális stimuláció- és a 

játék fejlesztésük 

kiemelt módszere  

- a kognitív funkciók 

fejlesztése 

szenzomotoros 

tapasztalatszerzés útján. 

- meglévő képességekre, 

pozitív tulajdonságokra 

támaszkodás a nevelés-

oktatás során 
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- építés a gyermekek 

gazdag érzelmi 

kötődéseire 

- az „egyéni bánásmód” 

elvének érvényesülése 

az oktatásukban 

- a képességek 

korrekciója és 

fejlesztése egyéni és 

kiscsoportos formában 

- az önkiszolgálási 

feladatok végzésében 

való önállóság fokozása 

gyakorlati 

tapasztalatokon 

keresztül 

- alapvető szokások, 

viselkedési normák 

megalapozása 

- alapvető kultúrtechnikák 

elsajátításához 

szükséges alapkészségek 

alakítása, fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4. 

évfolyam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az iskolai 

teljesítmény-

elvárások által 

meghatározott 

tanítási-tanulási 

folyamatok 

meghatározóvá 

válása. A Nat 

elveiből következő 

motiválási és 

tanulásszervezési 

folyamat fokozatos 

előtérbe kerülése. 

 

- folytatódik a kommunikációs készségek 

fejlesztésének folytatása  

- olvasási, írási nehézségek csökkentése (diszgráfia, 

diszlexia kezelése  

- megfelelő testhelyzet biztosítása a grafomotoros 

tevékenységekhez 

- folyamatos, megfelelő, egyénileg kialakított, oktatást 

segítő eszközök alkalmazása 

- differenciált oktatásszervezés 

- a pedagógiai folyamat korrekciós, kompenzáló 

jellege a tanuló aktuális igényeihez alkalmazkodik 

- folyamatos gyógyped. diagnosztizálás 

- az egész személyiség fejlesztése a gyógyped. nevelés 

során 

- egyéni szükségletekhez igazodó terápiák biztosítása 

- beszédállapot javítása, a szókincs fejlesztése 

- a károsodott tartási és mozgásfunkciók korrekciója, 

kompenzációja, a másodlagos deformitások 

megelőzése, a meglevő képességekre alapozott 

adaptív, alkalmazható mozgásformálás. 

- 4. évfolyam két tanévre nyújtható 

 

- alapvető kultúrtechnikák 

eszközszintű elsajátítása 

- a tanulási 

tevékenységben való 

önállóság erősítése 

 

- a kevésbé sérült 

részképességek feltárása 

és fejlesztése 

- gyakorlatorientált, 

cselekvésbe ágyazott 

képzés  
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- alapvető kultúrtechnikák 

elsajátításához szükséges 

alapkészségek alakítása, 

fejlesztése, 

- a játék és a közvetlen 

megtapasztalás 

módszerének középpontba 

állítása a fejlesztésben 

- életvezetési technikák 

gyakorlása 

- szocializációs képességek 

kiemelt fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6. 

évfolyam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nevelés-oktatás 

feladata elsősorban a 

sikeres iskolai 

tanuláshoz, a 

tanulási 

eredményességhez 

szükséges 

kulcskompetenciák, 

képesség-együttesek 

és tudástartalmak 

megalapozásának 

folytatása 

– differenciált oktatásszervezési eljárások alkalmazása 

– motiváltság biztosítása 

– a pedagógiai folyamat korrekciós, kompenzáló 

jellege a tanuló aktuális igényeihez alkalmazkodik 

– folyamatos gyógyped. diagnosztizálás 

– egyéni szükségletekhez igazodó terápiák biztosítása 

– beszédállapot javítása, a szókincs fejlesztése 

– magatartási és viselkedési szokások következetes 

formálása 

– konkrét cselekvéssel összekapcsolt 

tapasztalatszerzési lehetőségek biztosítása 

– a károsodott tartási és mozgásfunkciók korrekciója, 

kompenzációja, a másodlagos deformitások 

megelőzése, a meglevő képességekre alapozott 

adaptív, alkalmazható mozgás formálása 

– felkészítés a felnőtt létre 

- a megismerési 

módszerek további 

fejlesztése, mely a 

szemléletes képi 

gondolkodás nyomán 

kialakuló képzetekre, 

ismeretekre, az 

elsajátított tanulási 

szokásokra épül. 

- a  verbális szint 

megerősítése, előtérbe 

kerülése  
- problémamegoldó 

gondolkodás formálása 
- nagyobb hangsúlytevés 

az önálló tanulási 

tevékenységre  
- a tágabb környezet 

közügyeinek 

megismerése 
- segédeszközök készség 

szintű használata 
 

- gyakorlatorientált, 

cselekvésbe ágyazott 

képzés  

- alapvető 

kultúrtechnikák 

elsajátításához 

szükséges 

alapkészségek 

alakítása, fejlesztése, 

- életvezetési technikák 

gyakorlása 

- szocializációs 

képességek kiemelt 

fejlesztése 

- önellátási szint 

folyamatos emelése 

- folyamatosan 

fokozódó mennyiségű 

és eltérő helyzetekben 

végzett gyakorlás a 

tudástartalom 

rögzítése érdekében 
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- egészségtudatos életmód, 

és helyes szokásrend 

igényének kialakítása 
- reális énkép, megfelelő 

önismeret formálása 
- kritikus szemlélet 

formálása az emberi 

cselekedetek 

megítélésében 
- szociális érzékenység, 

önkéntes feladatvállalás 

és megoldás 

képességének formálása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8. 

évfolyam 

 

 

 

 

 

 

 

Alapvető feladat - a 

változó és egyre 

összetettebb 

tudástartalmakkal is 

összefüggésben - a 

már megalapozott 

kompetenciák 

továbbfejlesztése, 

bővítése, az életen át 

tartó tanulás és 

fejlődés 

megalapozása, 

valamint  a 

pályaválasztásra, 

pályorientációra való 

hangsúly fektetés. 

 

– differenciált oktatásszervezési eljárások alkalmazása 

– motiváltság biztosítása 

– kommunikációs kompetenciák erősítése 

– a pedagógiai folyamat korrekciós, kompenzáló 

jellegének a tanuló aktuális igényeihez való 

alkalmazkodása 

- egyéni szükségletekhez igazodó terápiák biztosítása 

- a beszéd technikai részének továbbfejlesztése 
- a károsodott tartási és mozgásfunkciók korrekciója, 

kompenzációja, a másodlagos deformitások 

megelőzése, a meglevő képességekre alapozott 

adaptív mozgás tudatos alkalmazása 
- felkészülés a családi szerepre, a lehető legönállóbb 

életvezetésre. 
- speciális pályaorientáció 

- 8. évfolyam két tanévre nyújtható 

- az önálló tanulási 

tevékenység 

hangsúlyossá válása 
- a társas viselkedés 

formáinak ismerete, 

gyakorlati alkalmazása 
- önfegyelem és kritikus 

szemlélet kialakítása az 

emberi cselekedetek 

megítélésében 
- felkészülés a családi 

szerepre, az önálló 

életvezetésre. 
- a tágabb környezet 

közügyeinek 

megismerése 
- segédeszközök készség 

szintű használata 
 

- gyakorlatorientált, 

cselekvésbe ágyazott 

képzés  

- alapvető kultúrtechnikák 

elsajátításához szükséges 

alapkészségek alakítása, 

fejlesztése, 

- szocializációs képességek 

kiemelt fejlesztése 

- olyan jártasságok, 

készségek kialakulásának 

elősegítése, melyek révén, 

a tanulók az iskoláskort 

követően önmaguk 

ellátásában, a 

környezetükben való 

tájékozódásban minél 

magasabb szintű 

önállóságot érhetnek el. 
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- egészségtudatos életmód, 

és a helyes szokásrend 

igényének kialakítása 
- reális énkép, megfelelő 

önismeret formálása 
- szociális érzékenység, 

önkéntes feladatvállalás 

és megoldás 

képességének formálása 
 

- segédeszközök készség 

szintű használata 
- egészségtudatos életmód, 

és a helyes szokásrend 

igényének kialakítása 
- életvezetési technikák 

gyakorlása 
- folyamatosan fokozódó 

mennyiségű és eltérő 

helyzetekben végzett 

gyakorlás a tudástartalom 

rögzítése érdekében 

 

 

 

 

 

9. A KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 

 

9.1. A választott kerettantervek 

 

 A tanulásban akadályozottak iskolai tagozatán 

 
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI 

rendelet módosításáról szóló 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet mellékletei:  

4. melléklet [11. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez]   11.1. – Kerettanterv 

az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára (1-8. évfolyam) 

A fenti kerettanterv adaptálásával készült iskolánk saját kidolgozású helyi tanterve, a 

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet, a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve alapján. 

 

Szintén saját tanterv készült az 1-8. évfolyamon a „Környezet és egészségvédelem” tantárgy 

oktatására.  

A „Mozgásnevelés” tantárgy tanulóink speciális igényeihez igazodva, a kerettantervtől 

eltérő tartalmat hordoz. Ez egységes a két tagozaton, a mozgásállapot függvényében.  

 Az értelmileg középsúlyos fokban akadályozottak iskolai tagozatán 

A választott kerettanterv:  

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI 

rendelet módosításáról szóló 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet mellékletei:  

4. melléklet [11. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez]   11.2. – Kerettanterv a 

középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára (1-8. évfolyam) 

 

http://kerettanterv.ofi.hu/kiegeszites/11_sni/enyhe/index_sni_enyhe.html
http://kerettanterv.ofi.hu/kiegeszites/11_sni/enyhe/index_sni_enyhe.html
http://kerettanterv.ofi.hu/kiegeszites/11_sni/enyhe/index_sni_enyhe.html
http://kerettanterv.ofi.hu/kiegeszites/11_sni/kozep/index_sni_kozep.html
http://kerettanterv.ofi.hu/kiegeszites/11_sni/kozep/index_sni_kozep.html
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A fenti kerettanterv adaptálásával készült iskolánk saját kidolgozású helyi tanterve, a 

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet, a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve alapján. 

 A „Mozgásnevelés” tantárgy tanulóink speciális igényeihez igazodva, a kerettantervtől 

eltérő tartalmat hordoz. 

 

9.2 A tantervek sajátosságai: 

 

a.) A célok, feladatok, követelmények, tartalom meghatározásának, az értékelés szempontjainak 

kidolgozásánál figyelembe vettük: 

 a sérülésből adódó mozgásbeli sajátosságokat: diagnózis, súlyossági fok, mozgásállapot 

 tanulási akadályozottság, másodlagos sérülések jellegét, megnyilvánulását, hatását a 

megismerő tevékenységre 

 az átjárás lehetőségét a szegregált és integrált oktatás között. 

 

b.) Mozgásnevelés: 

A „Testnevelés és sport” illetve a „Testi nevelés” műveltségi területek módosításával 

mozgáskorlátozott tanulók esetében Mozgásnevelés tantárgyként jelentkezik. A 

mozgásnevelés egy olyan komplex rehabilitációs hatásrendszer, amely 

 Ötvöz minden sérült tartási és mozgási funkció helyreáállítását célzó gyógyító, a 

motoros képességek fejlesztését célzó pedagógiai eljárást, 

 e feladatokat integrálja az oktatási-nevelési folyamatba, 

 rajta keresztül elősegíthető az önálló életvitelre elő– és felkészítés, a társadalmi 

integráció. 

 A csoportok létrehozásának elsődleges feltétele a diagnózis és a mozgásállapot 

szerinti összetétel. 

 A csoportos és egyéni mozgásnevelés olyan tartalmakkal és követelményekkel 

működik, melyek az adott mozgásállapot mellett elvégezhetők, fejlesztőek, az önálló 

életvitelt elősegítik, önkiszolgálásra nevelnek, és amelyek korrekciós jelegű céllal, és 

habilitációs jelleggel bírnak. 
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9.3. Óratervek (heti) 

9.3.1. A tanulásban akadályozottak  iskolai tagozatának óraterve 

 
ÓRATERV 1.-8. ÉVFOLYAMIG 

 

Évfolyamok 1 2 3 4 5 6 7 8 

Műveltségi 

területek 

Tantárgyak  

Heti óraszámok 

Magyar nyelv 

és irodalom 

Magyar nyelv és 

irodalom 

 

7 

 

7 

 

6 

 

7 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

Matematika Matematika 4 4 4* 4 4 4 4 4 

Ember és 

társadalom 

Történelem és 

társadalmi 

ismeretek 

Erkölcstan 

Hon-és 

népismeret 

Idegen nyelv 

 

 

 

    1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

    1 

 

2 

 

 

1 

1 

2 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

2 

2 

 

 

1 

 

 

2 

Ember és 

természet 

Környezet 

Ismeret 

 

Természet-

ismeret 

      

Környezet-  

és egészség- 

          védelem 

2 

 

 

 

 

 

 

1* 

2 

 

 

 

 

 

 

1* 

2 

 

 

 

 

 

 

1* 

2 

 

 

 

 

 

 

1* 

- 

 

2 

 

 

 

 

1* 

- 

 

2 

 

 

 

 

1* 

 

- 

 

4 

 

 

 

 

1* 

- 

 

4 

 

 

 

 

1* 

 

 

Földünk és 

környezetünk 

Földrajz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2* 

 

2 

 

Művészetek Ének-zene 

 

Vizuális kultúra 

 

2 

 

2* 

2* 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

1 

 

1 

1 

 

1 

Informatika Számítás-

technika 

- - 1 1 1 1 1 1 

Életvitel  és 

gyakorlati 

ismeretek 

Életvitel és 

gyakorlati 

ismeretek 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2* 

 

2* 

 

2 

 

2* 

Testnevelés és 

sport 

Mozgásnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 

 

     1 1 1 1 

Ebből a szabadon tervezhető 

órakeret  (*) 

** ** ** ** ** ** ** ** 

 

Tantárgyi órák összesen 

 

25 

 

25 

 

25 

 

27 

 

28 

 

28 

 

31 

 

31 
Habilitáció, felzárkóztatás,  

Tehetséggondozás 

8 8 8 8 9 9 10 10 
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A szabadon tervezhető órakeret felhasználása:  

A halmozottan sérült, tanulásban akadályozott tanulók oktatása nevelése során egyik kiemelt célunk, 

hogy önállósági, önellátási szintjüket képességeikhez mérten a legmagasabb szintre fejlesszük. Ennek 

a célnak a biztosítása érdekében emeltük meg a felső tagozaton az „Életvitel és gyakorlati ismeretek” 

tantárgy óraszámát.  

Iskolai oktatásunk-nevelésünk másik kiemelt célja tanulóink környezet és egészségtudatos 

szemléletének formálása. Ezért évek óta (a tantárgyi koncentrációk mellett) a „Környezet-és 

egészségvédelem” külön tantárgyként jelenik meg az 1-8. évfolyamon oktató munkánkban.   

 

 
9.3.2. Az értelmileg középsúlyos fokban akadályozottak iskolai tagozatának óraterve 

 

A nevelés –oktatás - 

fejlesztés területei 
Tantárgy Heti óraszám évfolyamonként 

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

 

Anyanyelv és 

kommunikáció 

Kommunikáció 5* 5* 5* 5* 5* 5* 5 5 

 

Olvasás- írás 2 2 3 4* 

 

4 4 4** 4** 

 

 

 

Társadalmi környezet 

Számolás- mérés 2 2 2 3 3 3 

 

3 

 

3 

Játékra nevelés 

 

3* 3* 2 2     

Társadalmi ismeretek 

 

    1 1 2 2 

Természeti környezet Környezetismeret     2* 2* 2 2 

 

Művészetek 
Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ábrázolás- alakítás 3 

 

3 2 2 2 2 2 2 

Informatika Információs eszközök 

használata 

      1 1 

Életvitel és gyakorlat 

 
Önkiszolgálás 

 

3* 3*       

Technika, életvitel és 

gyakorlat 

  4** 4** 4** 4** 5** 5** 

Testi nevelés Mozgásnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Összes tantárgyi óra száma 

 

25 

 

25 

 

25 

 

27 

 

28 

 

28 

 

31 

 

31 

 

Ebből a szabadon tervezhető órakeret  (*) 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 HABILITÁCIÓS 

ÓRAKERET 

8 8 8 8 9 9 10 10 
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A szabadon tervezhető órakeret felhasználása:  

Az értelmileg akadályozott tanulóink oktatása-nevelése során kiemelt célkitűzésünk, hogy 

önkiszolgálási fokuk a lehető legmagasabb szintre fejlődjön. Ez az indoka annak, hogy az 

„Önkiszolgálás”, és a „Technika, életvitel és gyakorlat” tantárgyaknál 1-8. évfolyamig jóval 

magasabb óraszámokat határoztunk meg, mint ahogy azt a 32/2012-es EMMI rendeletben, az SNI 

gyermekek nevelésének, oktatásának irányelve javasol számukra.  

Szintén magasabb óraszámot biztosítunk az „Anyanyelv és kommunikáció” műveltségterület 

tantárgyainak (Kommunikáció, Olvasás-írás) a teljes képzési idő alatt, hiszen ez alapozza meg, és 

befolyásolja a többi fejlesztési terület megismerését, elsajátítását. Kommunikációs képességeik 

fejlődése pozitívan hat kapcsolatteremtési lehetőségeikre, meghatározó későbbi szocializációjuk 

szempontjából.  

 
9.3.3. A habilitációs, rehabilitációs órák óraterve 

 

Tanulóink halmozottan sérültek, így esetükben a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rend. 50.§ (3.) bek. 

szerint a magasabb óraszámra jogosító (mozgás) fogyatékosságot kell figyelembe venni. 

 

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

Kötelező alap óratervi 

óraszámok 

 

25 

 

25 

 

25 

 

27 

 

28 

 

28 

 

31 

 

31 

Habilitációs, 

rehabilitációs órakeret  

Felzárkóztatás 

tehetséggondozás  

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

10 

Összes felhasználható 

óra 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

37 

 

 

37 

 

41 

 

41 

 

 

Habilitációs, rehabilitációs órakeret felhasználása: egyéni fejlesztés, mely a felzárkóztatás személyre 

szabott, belátható időn belül eredményt hozó formája.  

Indoka: 

- részképesség-kiesés 

- súlyos beszédzavar 

- súlyos mozgáskorlátozottság 

- hosszú vagy gyakori műtétek, hiányzás 

- egy-egy területen mutatkozó tehetség kibontakoztatása 

 

Csoportbontással, párhuzamos órák szervezésével látható el a rehabilitációs célú foglalkozás 

valamennyi évfolyamon. Ez összességében (az évfolyamra megállapított órák mértékében) 

többletterhelést jelent a pedagógusok által ellátandó heti kötelező órák mellett. 

 

A rehabilitációs célú foglalkozások évfolyamok közötti átcsoportosítása a (törvény szerint) a 

tanulócsoportok igénye, szükséglete szerint történik. Az iskolakezdés idején, az alapvető 

kultúrtechnikák alapozásának éveiben - a sérült funkciók működőképességének javítására, 

helyreállítására, a képességek fejlesztésére, korrektív hatások érvényesítésére, kompenzáló, terápiás 

megoldások alkalmazására - nagyobb szükség van, mint a felsőbb évfolyamokon. 

 

A tanulócsoportokra megállapított összes óra - kötelező, nem kötelező - választható, tanórán kívüli 

foglalkozások -, valamint a rehabilitációs foglalkozások többletórái jelentik a pedagóguslétszám-

igényt, a gyógypedagógusok, terapeuták, pedagógiai asszisztensek, gyermekgondozók 

foglalkoztatását, valamint egyéb szakemberek, segítők alkalmazását. A pontos tervezés a mindenkori 
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éves tantárgy felosztás szerint történik, amely megmutatja a tanulócsoportok számát, szükségletét, a 

heti óraszámot és az ellátáshoz szükséges pedagóguslétszámot. 

 

A rehabilitációs célú foglalkozások közül az egyéni szükségleteknek megfelelően határozzuk meg a 

gyerekek számára fontosnak ítélt fejlesztési területeket, terápiákat. Például: a mozgásfejlesztési 

formák közül a neki legmegfelelőbbet választjuk ki (pl. gyógytorna + hydroterápa +TSMT). Ezt 

team-megbeszélések alkalmával egyeztetjük.  

Ezek a rehabilitációs célú foglalkozások szükség szerint egyéni vagy kiscsoportos formában zajlanak, 

attól függően, hogy a gyermek aktuális állapota melyik formát igényli. (Az egyéni foglalkozás során 

a fejlesztés célzottabb és körültekintőbb lehet, de a kiscsoportos fejlesztésnek a közösségi hatása 

jelentős.) 

 

Fejlesztési területek: 

 

a.) MOZGÁSFEJLESZTÉS, MOZGÁSREHABILITÁCIÓ  

o mozgásnevelés  

o gyógytorna  

o mozgáskultúra-tánc terápia 

o konduktív pedagógia   

o subaquális torna 

o gyógypedagógiai lovaglás 

o Ayres terápia 

o TSMT 

o masszázs 
 

b.) KOMMUNIKÁCIÓ  FEJLESZTÉS:       

o Logopédia,beszédfejlesztés 
o alternatív kommunikációs technikák (pl.  Bliss  nyelv) 

 

c.) DYSLEXIA, DYSCALCULIA PREVENCIÓ 

d.)  ZENETERÁPIA 

e.)  FINOMMOTORIKA FEJLESZTÉS: kézműves tevékenységek 

f.)   MINDENNAPOS TEVÉKENYSÉGRE, ÖNELLÁTÁSRA NEVELÉS 
 

 

9.4 .Helyi tantervek 

 
 

9.4.1.Tanulásban akadályozott és tanulásban akadályozott mozgáskorlátozott tanulók oktatásának-

nevelésének helyi tanterve 
 

 
Célok 

Tanítványaink tanulásban akadályozott gyermekek, többségükben e mellett mozgássérültek is. 

Mindezek a gyermeki megismerő tevékenység különböző területeit érintik, hatásuk azonban nem 

egyformán érvényesül minden képzési területen. Feladatunk a tanulásban akadályozott és 

mozgáskorlátozott tanulásban akadályozott gyermekek oktatása, nevelése, mozgásfejlesztése, 

egyénre szabott sérülésspecifikus eljárások, módszerek és terápiák útján. 

 Speciális nevelési szükségleteiknek megfelelő oktatás biztosítása, kedvező szociális 

feltételek megteremtése 

 Az egészséges énkép és önbizalom kialakítása 

 A kudarctűrő képesség növelése 

 A számukra szükséges sikerélmény biztosítása 
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 Önállóságra nevelés 

 Az önálló életvitel lehetőségeinek kialakítása saját korlátaik megismertetésével 

 

 

Alapelvek 

Ebben az iskolatípusban az a célunk, hogy gyermekközpontú szemlélettel, a társadalmi 

szocializációt segítő képességek formálásával, fejlesszük a tanulásban akadályozott, valamint a 

tanulásban akadályozott mozgássérült tanulók személyiségét. Alapozzuk meg számukra 

elsajátítható műveltségtartalmat, készítsük fel őket a speciális szakképzésre, munkavállalásra, 

önálló életvitelre.  

 

Mindezt 

 Egységes pedagógiai szemlélettel és követelményrendszerrel 

 Nyugodt, nyitott légkörben 

 A diagnózistól, mozgásállapottól függő megsegítés technikáinak ismeretében és 

alkalmazásával 

 Egyénre szabott fejlesztési eljárások végrehajtásával 

 Jól felkészült, emberséges, de követelő, az életvezetéshez mintát adni tudó pedagógusok 

segítségével kívánjuk elérni. 

Törekszünk a hagyományos értékek megőrzésére és továbbvitelére, különösen a munka 

megbecsülésére, a morális értékek képviseletére. 

Az iskola szocializációs funkciói közül kiemelten fontosnak tartjuk az önismeret segítését, az 

iskolához való pozitív viszony kialakítást, meleg, érzelemgazdag légkör megteremtését. Nagy 

jelentőséget tulajdonítunk a testi-lelki egészségnevelésnek. Szeretnénk, ha tanítványaink sérüléseik 

ellenére érzelmileg kiegyensúlyozott, önmagukat elfogadó, önmegvalósítási lehetőségeiket kereső 

gyermekekké, majd felnőtté válnának. 

 

Ezekhez kapcsolódva feladataink között fontos szerepet kap: 

 a kommunikációs képességek sokoldalú fejlesztése, 

 alapozó készég- és képességfejlesztés az anyanyelvi nevelés és a matematika területén, 

 a sérült gyermekek személyiségfejlesztésével a másodlagos sérülések megelőzése, 

 az egyéni szükségletekhez igazított differenciált képességfejlesztés, terápiás szemlélet 

érvényesülése, 

 gyakorlati ismeretekhez kapcsolt tevékenységek biztosítása, életvezetési technikák 

kialakítása, 

 kompenzáló nevelés, a viszonylag épen maradt képességek maximális fejlesztése, 

 az általános emberi értékek, normák közvetítése, elsajátítása és alkalmazása, 

 a pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs foglalkozások által biztosított lehetőségek 

maximális kihasználása. 

A tanulási folyamat során iskolatípusunkban kiemelten fontosnak tartjuk a képességfejlesztést, ahol 

jelen kell lennie a közvetlen érzéki tapasztalatoknak, a tárgyi cselekvés megismerésének, a 

céltudatosan kiválasztott tevékenységi formáknak. 
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Műveltségi terület 

 

 

Magyar nyelv és irodalom 
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

 

 
Óraszámok 

 
Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám 7 7 6 7 4 4 4 4 

Éves óraszám 259 259    222    259    148    148    148   148 

 

 

 

Témakörök 

 
Témakör Évfolyamok 

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

Beszédkészség fejlesztése, szóbeli 

szövegek megértése, értelmezése és 

alkotása 

x x x x - - - - 

Olvasás, az írott szöveg megértése x x x x - - - - 

Írás, szövegalkotás x x x x - - - - 

Anyanyelvi kultúra, 

ismeretek az anyanyelvről 
x x x x - - - - 

Irodalmi kultúra, 

irodalmi művek 

értelmezése 

x x x x  - - - 

A tanulási képesség 

fejlesztése  
x x x x - - -  

Az ítélőképesség, az 

erkölcsi, az esztétikai  

és a történeti érzék 

fejlesztése  

x x x x - - - - 

 Beszédkészség, szóbeli szövegek 

megértése, értelmezése és alkotása 
- - - - x x x x 

 Olvasás és az írott szöveg megértése - - - - x x x x 

 Írás, szövegalkotás - - - - x x x x 

 Anyanyelvi kultúra, ismeretek az 

anyanyelvről 
- - - - x x x x 

 Irodalmi kultúra, irodalmi művek 

értelmezése 
- - - - x x x x 

A média kifejezőeszközei - - - - - - x x 
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1 – 4. évfolyam 
 

Fejlesztési célok: 
• Azoknak a készségeknek és képességeknek a kialakítása, amely hozzásegíti a tanulókat az 

anyanyelvi kultúra 
megalapozásához, a társas – társadalmi együttműködéshez, a kultúrált nyelvi magatartáshoz. 

• Az anyanyelvi ismeretek bővülése szélesedő lehetőségeket ad az információk megszerzéséhez, 
a problémák 
megértéséhez, a kommunikációhoz, valamint ahhoz, hogy ápolják és hagyományozzák a 
tanulók az anyanyelvi 
örökséget. 

 
Fejlesztési feladatok: 
• A tantárgy fejlessze a beszédpercepciós képességet és a beszédértést 
• Gazdagítsa a tanulók által aktívan használt szókincset. 
• Sajátíttassa el a kommunikációs helyzeteknek megfelelő szövegalkotást, magatartási, 

társalgási, udvariassági 
formulákat. 

• Gyakoroltassa az érthető, megközelítően természetes ritmusú hangos beszédet. 
• Tegye gyakorlottá a tanulókat a szóbeli szövegértésben. 
• Közelítse a tanulók beszédét a köznyelvi kiejtési normához. 
• Sajátíttassa el a néma és a hangos olvasást. 
• Fejlessze az íráskészséget, az összerendezett írásmozgások kialakulását, teremtse meg az 

írásbeli nyelvhasználat 
lehetőségét. 

• Csökkentse a meglévő nyelvhasználati zavarokat, tegye tudatosabbá a nyelvhasználatot. 
• Ismertesse meg nemzeti kultúránk hagyományait, neveljen az anyanyelv megbecsülésére. 
• Formálja a tanulók személyiségét, gazdagítsa érzelemvilágukat, a korrekciós szempontok 

érvényesítésével enyhítse a 
személyiségfejlődés zavarainak következményeit. 

• Sajátítsa el az írásbeli szövegalkotás alapvető szabályait. 
 

Fejlesztési követelmények: 
 

• Napszaknak megfelelő köszönés. 
• Saját személyi adatok elmondása. 

• A hangok hosszúságát érzékeltetése. Megfelelő beszédtempó, hangerő, beszédtechnika, 

hangsúly. 
• Négy-öt mondóka, vers ismerete. 
• A megtanulandó memoriterek képességi szintnek megfelelő tolmácsolása. 
• A környezet tárgyairól, eseményekről, élményekről három-négy összefüggő mondat 

megfogalmazása. 
• Az olvasás teljes jelrendszerének ismerete (egyéni sajátosságok figyelembevételével). 
• Szóképes, illetve folyamatos, szöveghű olvasás, megfelelő hangsúlyozás. 
• Olvasott szövegrészek, szövegek tartalmáról beszámolás segítséggel. 
• Szövegelemzés végezése segítséggel. Összefüggések észrevétele a szövegben. 
• Az írás teljes jelrendszerének ismerete (egyéni haladási ütemnek megfelelően). A kis- és 

nagybetűk szabályos alakítása 
és kapcsolása. Az írott nagybetűk. 

alkalmazása. 
• Mondatokat és rövid szövegek másolása írottról, nyomtatottról. 
• 3-4 betűből álló szavak leírása tollbamondás után. Begyakorolt szavak leírása emlékezetből. 
• Rendezett, olvasható íráskép. 

 
1. évfolyam 

Fejlesztési célok: 

• A tanulók átvezetése az óvodai játékközpontú tevékenységből az iskolai tanulás 
tevékenységeibe. 

• Az emberi kommunikáció alapformáinak elsajátítása. 
• Az olvasás, a szóbeli és írásbeli nyelvhasználat elemeinek kialakítása. 
• Helyes önismeret, erkölcsi érzék, ítélőképesség kialakítása. 
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Fejlesztési feladatok: 
 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása: 
• Beszédszervek működésének tudatosítása, megfelelő légzési technika kialakítása. 
• Hangok, hangkapcsolatok tiszta ejtésének gyakoroltatása. 
• Törekvés az érthető, kifejező beszédre. 
• Szókincs gazdagítása. 
• Motiválás egyszerű közlésre, kérdésfeltevésre, válaszadásra. 
• Összefüggő beszéd fejlesztése – egyszerű mondatalkotás gyakoroltatása. 

 
Olvasás, az írott szöveg megértése: 
• A hármas asszociáció kialakítása. 
• Az olvasás jelrendszerének elsajátítása (az olvasástanítási módszer függvényében). 
• Szótaghatárok, mondathatárok felismertetése. 
• Mondatkezdés, személynevek kezdőbetűjének jelöltetése. 
• Mondókák, versek interpretálása. 

 
Írás, szövegalkotás: 
• Az íráshoz szükséges mozgáskoordináció kialakítása és fejlesztése. 
• Íráselemek, betűk vázolása, kicsinyítése, vonalközbe helyezése. 
• Betűkapcsolatok, szótagok, szavak másolása írottról-írottra. 
• Rövid szavak írása tollbamondás után. 
• Megismert, elemzett rövid szavak íratása emlékezetből. 
• Írásjelek megismertetése, alkalmaztatása gyakorlás során. 

 
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről: 
• Szavak betűsorának pontos másoltatása. 
• Nagybetűk jelölése (nevek, mondatkezdés), írásjelek alkalmaztatása. 

 
Fejlesztési követelmények: 

 
• Törekedjen a hangok, hangkapcsolatok tiszta ejtésére. 
• Értse meg az egyszerű közléseket, utasításokat, válaszoljon kérdésekre. 
• Tudjon bekapcsolódni a beszélgetésbe, használja a napszaknak megfelelő köszönési formát, 

gyarapodjon szókincse. 
• Sajátítsa el az olvasás jelrendszeréből a magánhangzókat és az egyjegyű mássalhangzókat. 
• Tudjon gyakorolt rövid szöveget szótagolva olvasni, az olvasottak megértését kérdések 

segítségével bizonyítani. 
• Segítséggel jelölje a magánhangzók időtartamát 
• Szerezzen tapasztalatokat a szavak elválaszthatóságáról 
• Ismerje fel a mondathatárokat, jelölje a mondatkezdést és a mondatzárást. 
• Legyen képes szavakat, rövid mondatokat írott szövegről másolni, 2-3 betűből álló szavakat 

tollbamondás után leírni 
• Tudjon 3-4 mondókát vagy kiszámolót elmondani. Kapcsolódjon be a népi gyermekjátékokba. 
• Becsülje meg a könyveket. 

 

 
 
 
 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése,  

értelmezése és alkotása – folyamatos 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szóbeli és az írásos kommunikációban a megértés pontosságának és a 

kifejezés érthetőségi szintjének emelése. A környezettel való nyelvi 

kapcsolattartás biztonságának elősegítése. 

Két vagy több mondat összekapcsolásával a gondolatok, érzések, 

vélemények pontosabb kifejeztetése. 

 



 

 45 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyes beszédlégzés. A hangok 

tiszta artikulációja, az időtartam 

és a hangkapcsolatok helyes 

kiejtése.  

 

Szókapcsolatok, mondatok, 

szövegek olvasásakor, 

memoriterek elmondásakor a 

hanglejtés, a hangsúly helyes 

alkalmazása.  

Az aktív szókincs bővítése, 

pontosítása szövegkörnyezetben 

történő értelmezéssel és képek, 

képzetek, képi kompozíciók 

fogalmi megfeleltetésével.  

 

Mondatok alkotása képek, 

képsorok alapján, adott vagy 

választott témáról.  

Mondatok összekapcsolása. 

 

Összefüggő mondatok alkotása 

képek, képsorok alapján adott 

vagy választott témáról. 

 

Páros és csoportos beszélgetés.  

Szituációs játékokban a felnőttek 

és a kortársak udvarias 

megszólítása és a szituációnak 

megfelelő nyelvhasználat 

alkalmazása.  

Nem verbális jelzések tartalmának 

felismerése, használata beszéd 

közben. 

 

Önismereti gyakorlatok, 

szerepjátékok. 

A tanuló  

– érthetően beszél; 

– megérti az egyszerű 

magyarázatokat, utasításokat 

és társai közléseit. A 

kérdésekre értelmesen 

válaszol; 

– használja a bemutatkozás, a 

felnőttek és a kortársak 

megszólításának és 

köszöntésének illendő nyelvi 

formáit; 

– bekapcsolódik a közös 

tevékenységekbe. 

Alkalmazkodik azok 

szabályaihoz;  

– eligazodik szűkebb 

környezete társas 

kapcsolatrendszerében. 

 

Ének-zene; testnevelés 

és sport: helyes 

légzéstechnika. 

 

Vizuális kultúra: 

képek, képzetek, képi 

kompozíciók; egyszerű 

(pl. kitalált vagy átélt) 

cselekmény 

megjelenítése 

képekkel (pl. rajzzal, 

képsorozattal, fotóval) 

megfelelő 

hanghatásokkal (pl. 

zörejjel, énekhanggal) 

kiegészítve. 

 

Dráma és tánc: 

szituációs játékok. 

 

Erkölcstan: én és 

környezetem,  

bemutatkozás, 

önismeret. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

bemutatkozás, bemutatás, köszönés, megszólítás, kérés, 

köszönetnyilvánítás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Olvasás, az írott szöveg megértése 1. –  

az olvasástanulás előkészítése 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olvasástanulás előkészítése. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Motiváció kialakítása, fejlesztése, 

szorongásmentes olvasási 

környezet megteremtése. 

 

Az olvasáshoz szükséges 

képességek és részképességek 

fejlesztése (fonémahallás, 

megkülönböztető képesség, 

figyelem, tempó, ritmus, 

szókincs, nyelvhasználati 

szabályok, kommunikációs 

képességek, irányok felismerése, 

relációs szókincs, nyelvi 

tudatosság). 

 

Az olvasáshoz és az íráshoz 

szükséges helyes testtartás 

kialakítása. 

 

A szavak első hangjának 

leválasztása, szavak bontása 

hangokra. 

A tanuló 

– nyitott, motivált, érdeklődő az 

olvasás tanulásában; 

– rendelkezik a megfelelő 

ismeretekkel és szókinccsel 

az olvasást, írásbeliséget 

illetően; 

– részképességei elérték a 

szükséges szintet. 

Vizuális kultúra: ábra, 

illusztráció, 

reprodukció. 

 

Ének-zene: ritmus, 

tempó, dallam. 

 

Matematika: irányok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Betű, hang, beszédhang, cím, szöveg, mondat, szótag, szó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Olvasás, az írott szöveg megértése 2. – az olvasás 

jelrendszerének elsajátítása, dekódolási képesség 

kialakítása 

Órakeret 

59óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az olvasás jelrendszerének elsajátíttatása, a dekódolási képesség 

kialakítása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyomtatott kis- és nagybetűk 

együttes tanítása, a hang és a betű 

megfeleltetése. 

Betűk összeolvasása, 

betűkapcsolatok, szótagok, 

szavak, szókapcsolatok, 

mondatok és szövegek olvasása 

némán és hangosan. 

  

Az olvasásra vonatkozó szókincs, 

pl. szerző, író, olvasó, cím, 

szöveg, mondat, írásjel, bekezdés. 

Az olvasás funkciójáról, 

A tanuló 

– olvasási tevékenysége 

motivált, érdeklődő; 

– ismeri a magyar ábécé 

nyomtatott kis és nagybetűit; 

– ismeri a betű-hang, fonéma-

graféma megfeleltetési 

szabályait; 

– biztos betűfelismerési, 

összevonási képességgel 

rendelkezik; 

– ismeri olvasással kapcsolatos 

erősségeit, hibáit; 

Vizuális kultúra: 

betűtípus, betűforma. 
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folyamatáról alkotott ismeret, 

meggyőződés kialakítása, 

fejlesztése. 

Betűfelismerés, betű-hang, 

fonéma-graféma azonosítási 

szabályok, automatizált képesség.  

Biztonságos betű-összevonási 

képesség. 

Olvasástechnikai hibák 

felismerése, javítása. 

– rendelkezik az olvasásra, 

annak folyamatára vonatkozó 

szókinccsel, ismeretei az 

életkornak megfelelőek; 

– biztonsággal, pontosan olvas 

szavakat, szószerkezeteket, 

mondatokat életkori 

sajátosságának megfelelő 

egyszerű, rövid szövegeket. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

összefoglalás. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Olvasás, az írott szöveg megértése 3. – a szövegértő 

olvasás előkészítése 

Órakeret  

35 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegértő olvasás előkészítése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magabiztos néma és hangos 

olvasás a mondat egyszerűbb, 

életkori sajátosságoknak 

megfelelő szintjén. 

 

A szövegértő olvasás 

megalapozása, fejlesztése.  

 

Olvasási stratégiák előkészítése: 

érzékszervi képek alkotása, 

grafikus szervezők, összefoglalás, 

előzetes áttekintés. 

Az explicit információk, állítások 

megértése, értelmezése, 

értékelése, egyszerű 

következtetések levonása. 

Mesék, narratív történetek értő 

hallgatása, felidézése. (pl. 

történetek a családi élet 

eseményeiről; nemzeti 

ünnepeinkről, jelképeinkről). 

 

A szövegértés szövegtípusnak 

megfelelő funkciójáról, 

folyamatáról alkotott ismeret, 

meggyőződés kialakítása, 

A tanuló 

– ismert és begyakorolt 

szöveget folyamatosságra, 

pontosságra törekvően olvas 

fel, 

– felismeri, szükség esetén 

modellkövetéssel javítja 

olvasási hibáit, 

– használja az előzetes 

áttekintés, egyszerű 

összefoglalás, az érzékszervi 

képek alkotásának stratégiáit 

a megértés érdekében; 

– a szöveg megértését 

bizonyítja a következő 

tevékenységekkel: 

következtetés, 

lényegkiemelés, 

tartalommondás, események 

összefoglalása, egyszerű 

értékelése az életkornak 

megfelelő szinten. 

Matematika; 

környezetismeret: 

szóbeli és írásbeli 

szövegértés. 

 

Vizuális kultúra: 

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a 

levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények 

megjelenítése és 

feldolgozása (pl. 

rajzzal, 

montázskészítéssel). 

Médiaélmények (pl. 

tetszés, kíváncsiság, 

rossz élmény) 

felidézése, kifejezése 

és megjelenítése 
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fejlesztése. szóban, vizuálisan (pl. 

rajzolás, bábkészítés) 

vagy szerepjátékkal. 

Jel, jelkép, piktogram. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

bekezdés, összefoglalás, előzetes áttekintés. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése – 

folyamatos 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása. 

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

ritmus és a zene révén.  

Szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek megismerése.  

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

Elemi irodalmi ismeretek elsajátíttatása tapasztalati úton (pl. vers, 

mondóka, találós kérdés, mese, szereplő).  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar nép- és műköltészeti 

alkotások megismertetése, a 

népköltészetben megtestesülő 

értékek, hagyományok 

közvetítése.  

 

Ismerkedés hazai kisebbségek  

irodalmának alkotásaival.  

A mese és a valóságleírás 

különbségének tudatosítása. 

 

Tapasztalatszerzés a verses és a 

prózai szövegek formájának 

különbségeiről.  

 

Az olvasmány címének, 

hangulatának megfigyelése; 

témájának, szereplőinek, főbb 

eseményeinek megnevezése (pl. 

Arany László, Benedek Elek, 

Móra Ferenc, Móricz Zsigmond, 

Gárdonyi Géza Wass Albert, 

Illyés Gyula meséi, 

mesefeldolgozásai).  

 

A szereplők cselekedeteinek 

megítélése, tulajdonságaik 

megfigyelése. Egyszerű oksági 

A tanuló 

– hallgat, olvas verset, mesét, 

életkori sajátosságának 

megfelelő irodalmi műveket; 

– képes egyszerű irodalmi 

szövegek felismerésére műfaji 

jellemzőinek alapján (pl. 

mese, költemény, mondóka, 

találós kérdés); 

– néhány verset, mondókát 

elmond fejből; 

– dramatikus játékokban 

együttműködik s társakkal. 

 

Dráma és tánc: 

dramatikus és 

improvizációs játékok. 

 

Ének-zene: ritmus, 

ismétlődések. 

 

Vizuális kultúra: 

Jelmez, kellék, díszlet, 

színpadi tér és lépték. 

Különböző 

médiaszövegek (pl. 

animációs mesék) 

cselekménye kezdő- és 

végpontjának, a 

cselekményelemek 

sorrendjének 

megfigyelése 

közvetlen példák 

alapján. Címadás. 

Saját megélt élmények 

és tapasztalatok 

összevetése a média 

által közvetített, 

megjelenített 

világokkal (pl. 

gyermekműsorok, 

gyermekújságok, 
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összefüggések felismerése.  

 

A cím és a tartalom 

kapcsolatának felismerése.  

A verses forma megfigyelése, a 

ritmus, a rím, az ismétlődések 

felfedezése, megtapasztalása.  

Olvasmányok szerzőjének 

megnevezése. 

 

Rövid mesék, történetek 

dramatikus, bábos megjelenítése. 

Az olvasmány tartalmához 

kapcsolódó improvizációs és 

beleélő játékok. 

képregények, 

életkornak megfelelő 

rajzfilmek, 

gyermekeknek készülő 

internetes honlapok 

alapján). A hang és 

kép szerepe a 

mesevilágban. 

 

Erkölcstan: én és 

szűkebb közösségeim. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

rím. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Írás szövegalkotás:az írástanítás előkészítése – az írás 

megtanulásának technikai alapozása 

Órakeret 

28 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulás eszközeinek és az eszközök használatának megismertetése, 

gyakorlása, elemi tanulási szokások kialakítása. Fonématudatosság, 

hallás fejlesztése. 

Az iskolai tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók, alapvető 

képességek célirányos fejlesztése (pl. a figyelem tudatossága, tartóssága; 

feladattudat; a kivárás képessége; differenciált látási és hallási 

megfigyelések; mozgáskoordináció; finommozgások).  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hangok helyének, időtartamának 

megfigyelése szavakban.  

 

Analizáló, szintetizáló feladatok 

végzése. 

 

Tájékozódás térben, síkban.  

 

A füzet és az írószerek 

használata.  

Finommozgások, 

mozgáskoordináció fejlesztése.  

 

Vonalvezetési gyakorlatok, 

betűelemek vázolása, írása. 

 

A tanuló 

– nyitott, motivált, érdeklődő az 

írás tanulásában; 

– előzetes képességei és 

ismeretei megfelelőek az 

írástanulás megkezdéséhez; 

– finommotorikája, szem-kéz 

koordinációja megfelelő 

szintű; 

– tisztában van az írás alapvető 

funkcióival a mindennapi 

életben. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

finommozgások 

fejlesztése (pl. 

gyurmázással). 

 

Vizuális kultúra: a 

finommozgások 

fejlesztése rajzolással, 

festéssel, mintázással. 

 

Erkölcstan: az írott 

nyelvi kommunikációs 

viselkedés szabályai.  

 

Ének-zene: 
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Helyes írásszokások kialakítása 

(testtartás, írószerfogás, 

kézcsúsztatás). 

hallásfejlesztés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Betűelem. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Írás szövegalkotás:az írott betűalakok tanítása – 

írástechnikát fejlesztő gyakorlatok 

Órakeret 

58 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írás jelrendszerének differenciált elsajátítása.  

A helyes írásszokások kialakítása az egyéni képességkülönbségek 

figyelembevételével. 

Az írástechnika és a rendezett kézírás megalapozása, fejlesztése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az írott kis- és nagybetűk 

szabályos alakítása, kapcsolása. 

Betűkapcsolatok, rövid szavak 

írása.  

 

A hangok időtartamának jelölése.  

 

Másolás írott, majd nyomtatott 

mintáról: szavak, szókapcsolatok, 

rövid mondatok írása.  

Hat betűnél nem hosszabb szavak 

látó-halló tollbamondásra írása. 

Rövid szavak írása emlékezetből. 

Rövid mondatok írása 

tollbamondásra és emlékezetből. 

A tanuló 

– ismeri és használja a magyar 

ábécé betűinek írott alakjait; 

– írása rendezett, a betűket 

olvashatóan alakítja és 

kapcsolja egymáshoz. 

Vizuális kultúra: 

irányváltásokat segítő 

vonalkombinációk 

(vonalkötegek, 

vonalgombolyagok 

stb.) használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyomtatott betű, írott betű, írásjegy, egyjegyű betű, kétjegyű betű, 

háromjegyű betű, kisbetű, nagybetű, szótag, szó, mondat, szöveg. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Írás szövegalkotás:az írástechnika fejlesztése – az 

eszközszintű előkészítése – folyamatos 

Órakeret 

19 óra 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elsajátított új nyelvhasználati módok készségeinek továbbfejlesztése: 

az írásmozgások automatizmusainak és az íráshoz kapcsolódó helyes 

szokásoknak a megerősítése.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szabályos betűalakítás és A tanuló Vizuális kultúra: 
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betűkapcsolás a szavak, 

szókapcsolatok, mondatok 

írásakor.  

Az íráshasználat normáinak 

megtartása.  

Elvárható tempójú írás.  

 

Két-három összefüggő mondat 

leírása másolással, tollbamondás 

után. 

Önállóan alkotott rövid mondatok 

leírása. 

 

Helyes írásszokások alkalmazása 

(testtartás, írószerfogás, 

kézcsúsztatás). 

– másoláskor nem vét 

írástechnikai hibát; 

– jelöli a mondatkezdést és a 

mondatzárást; 

– a gyakorolt szókészlet körében 

alkalmazza a szókezdő 

nagybetűt;  

– ismeri az időtartam és a j hang 

kétféle jelölési módját; 

– szövegminta alapján felismeri 

és kijavítja hibáit.  

térérzékelés, 

finommotorika, 

esztétikai igényesség; 

különféle vonaltípusok 

készségfejlesztő 

alkalmazása. 

 

Testnevelés és sport: 

harmonikus mozgás. 

 

Ének-zene: tempó, 

ritmus. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kisbetű, nagybetű; margó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Anyanyelvi kultúra , ismeretek az 

anyanyelvről:helyesírási szabályok ismerete és 

alkalmazása – folyamatos 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Iskolaérettség. A helyesírási szabályok megértéséhez, alkalmazásához 

szükséges nyelvtani fogalmak. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A helyesírási készség fejlesztése. 

A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok 

alkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szabályszerűségek felismerése és 

alkalmazása írásbeli 

feladatokban.  

 

Nyelvi fogalmak tapasztalati úton 

történő megismerése; rövid és 

hosszú hangok, egy-, két-, 

háromjegyű betűk ismerete. 

A nagybetűk és a mondatzáró 

írásjelek használatának, 

helyesírásának megfigyelése. 

 

Az írás és a helyes kiejtés 

együttes alkalmazása. 

 

A j és ly használata az ismert 

szókincs körében. 

 

A mondatkezdő nagybetű és a 

A tanuló 

– szükség szerint alkalmazza a 

tapasztalt helyesírási 

szabályokat a begyakorolt 

szókészlet körében; 

– 10–20 begyakorolt szó 

esetében helyesen jelöli a j 

hangot; 

– az egyszerű szavakat helyesen 

választja el. 

Ének-zene: egy adott 

dallamhoz szöveg 

alkotása. 
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megfelelő mondatvégi írásjel 

jelölése, alkalmazása írásbeli 

feladatokban. 

 

Az önellenőrzés módjának 

elsajátítása.  

 

A korosztálynak megfelelő 

lexikonok, szótárak használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulási képesség fejlesztése – folyamatos 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulási képesség, mint az életkori sajátosságoknak megfelelő 

megismerési, élményszerzési folyamatnak, a játszva tanulás 

képességének támogatása, fejlesztése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az önálló feladatvégzés egyes 

lépéseinek megalapozása és 

gyakorlása (könyvtárlátogatás, 

könyvkölcsönzés; 

gyermeklexikon használata; 

beszélgetés a tanulás szerepéről, 

fontosságáról, a tanuláshoz 

szükséges információk 

kereséséről és kezeléséről).  

 

Egyszerű ok-okozati összefüggés 

felismerése; következtetések 

levonása. 

 

Tanulás több tevékenység és 

érzékszerv segítségével: ritmus-, 

mozgás- és beszédgyakorlatokkal 

kombinált memória-gyakorlatok, 

szövegtanulási technikák. 

 

A fantázia és képzelet aktiválása 

a megismerés érdekében. 

A kép és a szöveg kapcsolata.  

 

Illusztrált szövegekben a kép és a 

szöveg kiegészítő hatása.  

 

A tanuló 

– a tanító irányításával 

motiváltan tanul; 

– a tanulási folyamat során 

változatos tevékenységeket és 

több érzékszervet is használ; 

– szöveghűen felidézi a 

következő szépirodalmi 

műveket, illetve azok 

részleteit: 2-3 mondóka,  

Tamkó Sirató Károly: Csöpp 

kis Márta, Weöres Sándor: 

Olvadás című költeménye; 

kortárs magyar lírikusok 

műveiből néhány alkotás. 

Matematika; 

környezetismeret: 

önálló tanulás. 

 

Vizuális kultúra: A 

szöveget alkotó 

betűformák és a 

közlési tartalmak 

kapcsolatának 

felismerése. Kép és 

szöveg kompozíciós 

kapcsolatának 

elemzése.  

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a 

levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények 

megjelenítése és 

feldolgozása (pl. 

rajzzal, 
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A könyvtárhasználat alapvető 

szabályai. Írott nyelvi források, 

információhordozók, könyvek, 

újságok. Eligazodás a könyvek, 

írott nyelvi források világában.  

 

Gyermekújságok jellemzői 

tartalomjegyzék alapján.  

 

Tájékozódás a 

gyermeklexikonokban betűrend 

segítségével. A könyvek jellemző 

adatainak, részeinek megfigyelése 

(író, cím, kiadó, a kiadás éve, 

tartalomjegyzék). 

montázskészítéssel). 

Az életkori 

sajátosságokhoz 

igazodó 

internethasználat 

kockázatainak és 

lehetőségeinek 

felismerése (pl. 

gyermekbarát 

honlapok böngészése). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtár, lexikon, betűrend, tartalomjegyzék, gyermekújság. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai  

és a történeti érzék fejlesztése – folyamatos 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás egyszerű 

szituációban, szépirodalmi művek alapján, a történetmesélés 

szabályainak, szerveződésének, logikájának megismerése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű ítéletek alkotása a 

mesék, versek, olvasott, hallott 

irodalmi művek szereplőiről.  

 

Alapvető erkölcsi, esztétikai 

fogalmak, kategóriák kialakítása 

(szép, csúnya, jó, rossz, igaz, 

hamis).  

 

A történetiségen alapuló 

összefüggések megértése az egy 

szálon futó történekben. 

 

Azonosulás, ítélet, érvelés 

alapjainak elsajátítása a 

szépirodalmi szövegek kapcsán.  

 

A megismert mese, történet 

tanulságának összevetése saját 

tapasztalatokkal, eseményekkel.  

 

A tanuló 

– ismeri, megérti rövid, egy 

szálon futó művek 

segítségével a történeteket 

bemutató művek 

szerveződését, felépítését, az 

összefüggések logikáját, az 

ok-okozati viszonyt; 

– képes állást foglalni, érvelni 

alapvető erkölcsi 

kérdésekben; 

– meggyőződéssel képviseli a 

legalapvetőbb emberi 

értékeket; 

– meghallgatja mások érvelését 

is; 

– képes beleélésre, azonosulásra 

az életkori sajátosságainak 

megfelelő művek befogadása 

során; 

– dramatikus és drámajátékok 

Dráma és tánc: 

részvétel dramatikus 

játékban. 

 

Vizuális kultúra: átélt, 

elképzelt vagy olvasott 

esemény vizuális 

kifejezése. 

 

Erkölcstan: 

családtagjaim, szeretet, 

barátkozás 

(konfliktushelyzetek 

megélése játékokon 

keresztül). 

 

Környezetismeret: az 

ember megismerése 

(magatartásformák, 

szabályok, viselkedési 

normák); környezet és 
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Egyszerű közmondások, szólások 

ismerete.  

 

Mindennapi konfliktusok átélése 

dramatikus játékokban, 

drámajátékban (pl. bábjáték).  

 

A múlt néhány emléke 

környezetünkben (múzeumok, 

emléktáblák, műemlékek, 

emlékművek; tárgyak, fotók, 

egyéb dokumentumok; 

szokások). 

Nemzeti ünnepeink, jelképeink. 

segítségével képes átélni 

mindennapi konfliktusokat, 

azokat életkori szintjén 

kezelni. 

fenntarthatóság. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tanulság, konfliktus, közmondás, nemzeti ünnep, jelkép. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció 

alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Értse meg az egyszerű 

magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen 

válaszoljon. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. 

Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és 

köszöntésének udvarias nyelvi formáit. Legyen képes összefüggő 

mondatok alkotására. Követhetően számoljon be élményeiről, 

olvasmányai tartalmáról. Szöveghűen mondja el a memoritereket. 

Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő számú 

szókinccsel. Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra 

törekvően olvasson fel. Tanítója segítségével emelje ki az olvasottak 

lényegét. Írása legyen rendezett, pontos. 

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

idézze fel és alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt 

szókészlet szavaiban. Jelölje helyesen a j hangot 10-20 begyakorolt 

szóban. Helyesen válassza el az egyszerű szavakat. 

Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, 

esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak 

megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek 

fejlesztése területén. 
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2. évfolyam 
 
Fejlesztési célok: 
• Az olvasás, a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználat kialakításának befejezése és fejlesztése. 
• A beszédtechnikai hiányosságok, hátrányok pótlása, korrekciója. 
• A megfelelő beszédtempó kialakítása. 
• Törekvés a mondatszintű beszédre. 
• Erkölcsi, esztétikai értékrend formálása. 

 
Fejlesztési feladatok: 

 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása: 

• Helyes artikuláció gyakoroltatása. 
• Beszédszándék fokozása. 
• Szókincsbővítés. 
• A mindennapi érintkezés nyelvi formuláinak elsajátíttatása, alkalmaztatása. 
• Összefüggő beszéd fejlesztése 2-3 mondat összekapcsolásával. 
• Lényegkiemelés gyakoroltatása spontán beszéd során. 

 
Olvasás, az írott szöveg megértése: 

• Szavak hangsorának elemzése, vizsgálata. 
• A magyar ábécé betűinek elsajátíttatása. 
• Szavak, mondatok néma és hangos szótagoló olvasásának gyakoroltatása, a megértés 

ellenőrzése. 
• Versek, mesék eljátszatása, a játék, mozgás és önkifejezési szükséglet kielégítése. 

 
Írás, szövegalkotás: 

• A kis- és nagybetűk írott formáinak megismertetése, alakításának, kapcsolásának 
gyakoroltatása. 

• Írás másolás, tollbamondás és emlékezet után. 
• Szövegértési technika megalapozása. 
• Eszközszerű írás előkészítése. 

 
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről: 

• Személyi adatok lejegyeztetése (családi és utónév,lakóhely neve, utca, házszám). 
• Gyakorolt szavak betűsorának tollbamondás utáni íratása. 
• „j” „ly” jelöltetése szavakban. 

 
A fejlesztés várható eredményei: 
• Tudja gondolatait egyszerűen kifejezni szóban. Gyarapodjon szókincse. 
• Értse a szóbeli közléseket, utasításokat (tanórán és saját élethelyzetében). 
• Értse meg a tanári közlést a nyelv egységeire vonatkozóan. Legyen képes egyszerű üzenetek 

átadására. 
• Tudjon kérdésekre korának, és fejlettségének megfelelő választ adni. 
• Tudja elmondani saját személyi adatait. 
• Ismerje az olvasás teljes jelrendszerét, az egyéni sajátosságok figyelembevételével 
• Tudjon ismert szöveget szótagolással, illetve lassú szóképes formában olvasni 
• Tudjon olvasni szavakat, mondatokat, rövid szövegeket ütemes szótagoló, illetve lassú 

szóképes formában 
• Tudja bizonyítani a szövegértést feladatok megoldásával. 
• Ismerje az írás teljes jelrendszerét.  Kis és nagybetűket megfelelően alakítsa és kapcsolja. 
• Legyen képes szavakat, rövid mondatokat írott és nyomtatott szövegről másolni, illetve 3-4 

betűből álló 
előzetesen megbeszélt szavakat tollbamondás után leírni. 
• Írása legyen olvasható, rendezett 
• Törekedjen a mondatkezdő nagybetű és a mondatvégi írásjelek használatára 
• Becsülje meg a könyveket. 
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• Legyen képes 3-4 mondókát vagy verset elmondani. 
• Ismerje fel életkorának megfelelően az erkölcsi és esztétikai értéket.  

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése 

és alkotása – folyamatos 

Órakeret  

18 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szóbeli és az írásos kommunikációban a megértés pontosságának és a 

kifejezés érthetőségi szintjének emelése. A környezettel való nyelvi 

kapcsolattartás biztonságának elősegítése. 

Két vagy több mondat összekapcsolásával a gondolatok, érzések, 

vélemények pontosabb kifejeztetése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyes beszédlégzés. A hangok 

tiszta artikulációja, az időtartam 

és a hangkapcsolatok helyes 

kiejtése.  

 

Mondatok, szövegek olvasásakor, 

memoriterek elmondásakor a 

hanglejtés, a hangsúly helyes 

alkalmazása.  

 

Az aktív szókincs bővítése, 

pontosítása szövegkörnyezetben 

történő értelmezéssel és képek, 

képzetek, képi kompozíciók 

fogalmi megfeleltetésével.  

 

Mondatok összekapcsolása. 

Összefüggő mondatok alkotása 

képek, képsorok alapján, adott 

vagy választott témáról.  

 

Páros és csoportos beszélgetés.  

Szituációs játékokban a felnőttek 

és a kortársak udvarias 

megszólítása és a szituációnak 

megfelelő nyelvhasználat 

alkalmazása.  

 

Nem verbális jelzések tartalmának 

felismerése, használata beszéd 

közben. 

 

Önismereti gyakorlatok, 

szerepjátékok. 

A tanuló  

– érthetően beszél; 

– megérti az egyszerű 

magyarázatokat, utasításokat 

és társai közléseit. A 

kérdésekre értelmesen 

válaszol; 

– használja a bemutatkozás, a 

felnőttek és a kortársak 

megszólításának és 

köszöntésének illendő nyelvi 

formáit; 

– bekapcsolódik a közös 

tevékenységekbe. 

Alkalmazkodik azok 

szabályaihoz; 

– eligazodik szűkebb 

környezete társas 

kapcsolatrendszerében. 

 

Ének-zene; testnevelés 

és sport: helyes 

légzéstechnika. 

 

Vizuális kultúra: 

képek, képzetek, képi 

kompozíciók; egyszerű 

(pl. kitalált vagy átélt) 

cselekmény 

megjelenítése 

képekkel (pl. rajzzal, 

képsorozattal, fotóval) 

megfelelő 

hanghatásokkal (pl. 

zörejjel, énekhanggal) 

kiegészítve. 

 

Dráma és tánc: 

szituációs játékok. 

 

Erkölcstan: én és 

környezetem,  

bemutatkozás, 

önismeret. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

bemutatkozás, bemutatás, köszönés, megszólítás, kérés, 

köszönetnyilvánítás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Olvasás, az írott szöveg megértése 3. –  

a szövegértő olvasás előkészítése 

Órakeret 

90 óra 

Előzetes tudás Betűismeret, alapvető olvasási képesség.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegértő olvasás előkészítése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az olvasásra vonatkozó szókincs, 

pl. szerző, író, olvasó, cím, 

szöveg, mondat, írásjel, bekezdés. 

 

Az olvasás funkciójáról, 

folyamatáról alkotott ismeret, 

meggyőződés fejlesztése. 

 

Betűfelismerés, betű-hang, 

fonéma-graféma azonosítási 

szabályok, automatizált képesség. 

 

Biztonságos szóolvasási 

képesség.  

 

Olvasástechnikai hibák 

felismerése, javítása. 

 

 

 

 

 

 

Magabiztos néma és hangos 

olvasás a mondat egyszerűbb, 

életkori sajátosságoknak 

megfelelő szintjén. 

 

Olvasási stratégiák előkészítése: 

érzékszervi képek alkotása, 

grafikus szervezők, összefoglalás, 

előzetes áttekintés. 

 

Az explicit információk, állítások 

megértése, értelmezése, 

értékelése, egyszerű 

következtetések levonása. 

Mesék, narratív történetek értő 

hallgatása, felidézése. (pl. 

A tanuló 

– olvasási tevékenysége 

motivált, érdeklődő; 

– ismeri a magyar ábécé 

nyomtatott kis és nagybetűit; 

– ismeri a betű-hang, fonéma-

graféma megfeleltetési 

szabályait; 

– biztos betűfelismerési, 

összevonási képességgel 

rendelkezik; 

– ismeri olvasással kapcsolatos 

erősségeit, hibáit; 

– rendelkezik az olvasásra, 

annak folyamatára vonatkozó 

szókinccsel, ismeretei az 

életkornak megfelelőek; 

biztonsággal, pontosan olvas 

szavakat, szószerkezeteket, 

mondatokat életkori 

sajátosságának megfelelő 

egyszerű, rövid szövegeket. 

 

A tanuló 

– ismert és begyakorolt 

szöveget folyamatosságra, 

pontosságra törekvően olvas 

fel, 

– felismeri, szükség esetén 

modellkövetéssel javítja 

olvasási hibáit, 

– használja az előzetes 

áttekintés, egyszerű 

összefoglalás, az érzékszervi 

képek alkotásának stratégiáit 

a megértés érdekében; 

– a szöveg megértését 

bizonyítja a következő 

tevékenységekkel: 

Vizuális kultúra: 

betűtípus, betűforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika; 

környezetismeret: 

szóbeli és írásbeli 

szövegértés. 

 

Vizuális kultúra: 

Mesék, gyermekiro-

dalmi alkotások és 

azok animációs, filmes 

adaptációinak össze-

hasonlítása, feldolgo-

zása. Az olvasott/felol-

vasott szöveghez és a 

levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények 

megjelenítése és 
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történetek a családi élet 

eseményeiről; nemzeti 

ünnepeinkről, jelképeinkről). 

 

A szövegértés szövegtípusnak 

megfelelő funkciójáról, 

folyamatáról alkotott ismeret, 

meggyőződés kialakítása, 

fejlesztése. 

következtetés, 

lényegkiemelés, 

tartalommondás, események 

összefoglalása, egyszerű 

értékelése az életkornak 

megfelelő szinten. 

feldolgozása (pl. rajz-

zal, montázskészí-

téssel).  

Médiaélmények (pl. 

tetszés, kíváncsiság, 

rossz élmény) 

felidézése, kifejezése 

és megjelenítése 

szóban, vizuálisan (pl. 

rajzolás, bábkészítés) 

vagy szerepjátékkal. 

Jel, jelkép, piktogram. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

bekezdés, összefoglalás, előzetes áttekintés. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése – 

folyamatos 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás Betűismeret, alapvető olvasási képesség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása. 

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

ritmus és a zene révén.  

Szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek megismerése.  

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

Elemi irodalmi ismeretek elsajátíttatása tapasztalati úton (pl. vers, 

mondóka, mese, szereplő).  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar nép- és műköltészeti 

alkotások megismertetése, a 

népköltészetben megtestesülő 

értékek, hagyományok 

közvetítése. 

 

Ismerkedés hazai kisebbségek és 

más népek irodalmának 

alkotásaival.  

 

A társas kapcsolatok, családi és 

társadalmi ünnepek bemutatása. 

 

A mese és a valóságleírás 

különbségének tudatosítása. 

Mondák, legendák a magyar nép 

történetéből; rövid elbeszélések a 

magyar történelem nagy 

alakjairól. 

 

A tanuló 

– hallgat, olvas verset, mesét, 

életkori sajátosságának 

megfelelő irodalmi műveket; 

– képes egyszerű irodalmi 

szövegek felismerésére műfaji 

jellemzőinek alapján (pl. 

mese, költemény, mondóka, 

találós kérdés); 

– néhány verset, mondókát 

elmond fejből; 

– dramatikus játékokban  

együttműködik a társakkal. 

Dráma és tánc: 

dramatikus és 

improvizációs játékok. 

 

Ének-zene: ritmus, 

ismétlődések. 

 

Vizuális kultúra: 

Jelmez, kellék, díszlet, 

színpadi tér és lépték. 

Különböző 

médiaszövegek (pl. 

animációs mesék) 

cselekménye kezdő- és 

végpontjának, a 

cselekményelemek 

sorrendjének 

megfigyelése 

közvetlen példák 

alapján. Címadás. 
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Tapasztalatszerzés a verses és a 

prózai szövegek formájának 

különbségeiről.  

 

Az olvasmány címének, 

hangulatának megfigyelése; 

témájának, szereplőinek, főbb 

eseményeinek megnevezése (pl. 

Arany László, Benedek Elek, 

Móra Ferenc, Gárdonyi Géza, 

Wass Albert, Illyés Gyula meséi, 

mesefeldolgozásai).  

 

A szereplők cselekedeteinek 

megítélése, tulajdonságaik 

megfigyelése. Egyszerű oksági 

összefüggések felismerése.  

 

A szövegek megértésének 

igazolása feladatok megoldásával. 

 

A cím és a tartalom 

kapcsolatának felismerése.  

 

A verses forma megfigyelése, a 

ritmus, a rím, az ismétlődések 

felfedezése, megtapasztalása.  

 

Olvasmányok szerzőjének 

megnevezése. 

 

Rövid mesék, történetek 

dramatikus, bábos megjelenítése. 

Az olvasmány tartalmához 

kapcsolódó improvizációs és 

beleélő játékok. 

Saját megélt élmények 

és tapasztalatok 

összevetése a média 

által közvetített, 

megjelenített 

világokkal (pl. 

gyermekműsorok, 

gyermekújságok, 

képregények, 

életkornak megfelelő 

rajzfilmek, 

gyermekeknek készülő 

internetes honlapok 

alapján). A hang és 

kép szerepe a 

mesevilágban. 

 

Erkölcstan: én és 

szűkebb közösségeim. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

főszereplő, mellékszereplő; vers, verses mese, versszak, verssor, ritmus, 

ismétlődés, rím. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Írás , szövegalkotás:az írástechnika fejlesztése – az 

eszközszintű írás előkészítése – folyamatos 

Órakeret 

65 óra 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elsajátított új nyelvhasználati módok készségeinek továbbfejlesztése: 

az írásmozgások automatizmusainak és az íráshoz kapcsolódó helyes 

szokásoknak a megerősítése.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A nagy- és kisbetűk pontos 

ismerete. 

 

Szabályos betűalakítás és 

betűkapcsolás a szavak, 

szókapcsolatok, mondatok és 

rövid szövegek írásakor.  

Az íráshasználat normáinak 

megtartása.  

 

Elvárható tempójú írás.  

Két-három összefüggő mondat 

leírása másolással, tollbamondás 

után vagy emlékezetből.  

Önállóan alkotott mondatok 

leírása. 

 

Helyes írásszokások alkalmazása 

(testtartás, írószerfogás, 

kézcsúsztatás). 

A tanuló 

– másoláskor nem vét 

írástechnikai hibát; 

– jelöli a mondatkezdést és a 

mondatzárást; 

– a gyakorolt szókészlet körében 

alkalmazza a szókezdő 

nagybetűt;  

– ismeri az időtartam és a j hang 

kétféle jelölési módját; 

– szövegminta alapján felismeri 

és kijavítja hibáit.  

Vizuális kultúra: 

térérzékelés, 

finommotorika, 

esztétikai igényesség; 

különféle vonaltípusok 

készségfejlesztő 

alkalmazása. 

 

Testnevelés és sport: 

harmonikus mozgás. 

 

Ének-zene: tempó, 

ritmus. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kisbetű, nagybetű; margó. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Anyanyelvi kultúra , ismeretek az anyanyelvről: a 

nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és 

alkalmazása: mondat, szó, hang, betű; szótagolás; szótő 

és toldalék; mondatfajták 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Olvasás és írás ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az anyanyelvhasználat tudatosításának megindítása, a helyesírás 

biztonságának megalapozása.  

A nyelvi elemzési készség fejlesztése és a nyelvtani fogalmak 

használatának tudatosítása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondat, a szó, a hang, a betű 

felismerése és megnevezése.  

 

Az ábécé hangjainak felsorolása.  

A betűrend használata gyakorlati 

feladatokban.  

A hangok csoportosítása fajtájuk 

és időtartamuk szerint.  

 

A szótagolás 

szabályszerűségeinek 

felismerése.  

 

A tanuló 

– felismeri és megnevezi a 

tanult nyelvtani fogalmakat, 

és a különféle 

feladatmegoldásban használja 

a szabályokat. 

Környezetismeret: 

állatok 

kommunikációja, jel, 

jelzés, információ; 

lakóhely, közlekedés; 

természeti ritmusok. 

 

Vizuális kultúra: 

hangfelvételek és 

képfelvételek készítése; 

a helyes kiejtés 

vizsgálata a felvétel 

segítségével. 
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A szavak jelentést hordozó 

szerepének ismerete.  

 

A rokon értelmű és az ellentétes 

jelentésű szavak. 

 

A szótő felismerése, a toldalékok 

jelölése.  

 

A toldalékos szavak felismerése 

szövegben. Szavak toldalékos 

alakjának alkotása. A -ba, -be, -

ban, -ben, -val/-vel, -ból/-ből, -

tól/-től, -t, -hoz/-hez/-höz, -va/-

ve/-vá/-vé, -kor  ragos szóalakok 

helyes használata és leírása. 

 

A beszélői szándék felismerése a 

kijelentő és a kérdő 

mondatokban. Megnevezésük.  

 

Az -e kérdőszó helyes használata. 

 

Ének-zene: 

ritmusjátékok 

ütőhangszereken. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

magánhangzó, mássalhangzó; szó, mondat, szöveg; szótő, toldalék, 

kijelentő mondat, kérdő mondat. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Anyanyelvi kultúra , ismeretek az 

anyanyelvről:helyesírási szabályok ismerete és 

alkalmazása folyamatos 

Órakeret 

33 óra 

Előzetes tudás 
A helyesírási szabályok megértéséhez, alkalmazásához szükséges 

nyelvtani fogalmak. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A helyesírási készség fejlesztése. 

A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok 

alkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szabályszerűségek felismerése és 

alkalmazása írásbeli 

feladatokban. Hibajavításkor 

indoklás a szabály felidézésével. 

 

A helyesírási probléma 

felismerése, a jelölés gyakorlása 

szóelemzés segítségével.  

 

Az írás és a helyes kiejtés 

együttes alkalmazása. 

A tanuló 

– szükség szerint felidézi és 

alkalmazza a helyesírási 

szabályokat a begyakorolt 

szókészlet körében; 

– 30–40 begyakorolt szó 

esetében helyesen jelöli a j 

hangot; 

– az egyszerű szavakat helyesen 

választja el. 

Ének-zene: egy adott 

dallamhoz szöveg 

alkotása. 
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Személynevek helyesírása. 

 

A j és ly használata az ismert 

szókincs körében.  

Szabályismeret és alkalmazás: 

– az időtartam jelölése; 

– a kiejtéstől eltérő hang- 

kapcsolatok; 

– a hagyomány szerinti 

írásmód;  

– az elválasztás szabályai, 

– a kijelentő és a kérdő mondat 

jelölése. 

  

A mondatkezdő nagybetű és a 

megfelelő mondatvégi írásjel 

jelölése, alkalmazása írásbeli 

feladatokban. 

 

A korosztálynak megfelelő 

lexikonok, szótárak használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulási képesség fejlesztése – folyamatos 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás Az előző évfolyamon elsajátított képességek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulási képesség, mint az életkori sajátosságoknak megfelelő 

megismerési, élményszerzési folyamatnak, a játszva tanulás 

képességének támogatása, fejlesztése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az önálló feladatvégzés egyes 

lépéseinek megalapozása és 

gyakorlása (könyvtárlátogatás, 

könyvkölcsönzés; 

gyermeklexikon használata; 

beszélgetés a tanulás szerepéről, 

fontosságáról, a tanuláshoz 

szükséges információk 

kereséséről és kezeléséről).  

 

Egyszerű ok-okozati összefüggés 

felismerése; következtetések 

levonása. 

 

A tanuló 

– a tanító irányításával 

motiváltan tanul; 

– a tanulási folyamat során 

változatos tevékenységeket és 

több érzékszervet is használ; 

– szöveghűen felidézi a 

következő szépirodalmi 

műveket, illetve azok 

részleteit: 2-3 mondóka, 

József Attila: Altató; Nemes 

Nagy Ágnes: Nyári rajz; 

Petőfi Sándor: Anyám tyúkja,  

Weöres Sándor:  Galagonya, 

Matematika; 

környezetismeret: 

önálló tanulás. 

 

Vizuális kultúra: A 

szöveget alkotó 

betűformák és a 

közlési tartalmak 

kapcsolatának 

felismerése. Kép és 

szöveg kompozíciós 

kapcsolatának 

elemzése.  

Mesék, 
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Tanulás több tevékenység és 

érzékszerv segítségével: ritmus-, 

mozgás- és beszédgyakorlatokkal 

kombinált memória-gyakorlatok, 

szövegtanulási technikák.  

 

A fantázia és képzelet aktiválása 

a megismerés érdekében. 

A kép és a szöveg kapcsolata. 

Illusztrált szövegekben a kép és a 

szöveg kiegészítő hatása.  

 

A könyvtárhasználat alapvető 

szabályai. Írott nyelvi források, 

információhordozók, könyvek, 

újságok. Eligazodás a könyvek, 

írott nyelvi források világában. 

Gyermekújságok jellemzői 

tartalomjegyzék alapján. 

Tájékozódás a 

gyermeklexikonokban betűrend 

segítségével.  

 

A könyvek jellemző adatainak, 

részeinek megfigyelése (író, cím, 

kiadó, a kiadás éve, 

tartalomjegyzék). 

Buba éneke, című 

költeménye; kortárs magyar 

lírikusok műveiből néhány 

alkotás. 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a 

levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények 

megjelenítése és 

feldolgozása (pl. 

rajzzal, 

montázskészítéssel). 

Az életkori 

sajátosságokhoz 

igazodó 

internethasználat 

kockázatainak és 

lehetőségeinek 

felismerése (pl. 

gyermekbarát 

honlapok böngészése). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtár, lexikon, betűrend, tartalomjegyzék, gyermekújság. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti 

érzék fejlesztése – folyamatos 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Alapvető erkölcsi kategóriák felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás egyszerű 

szituációban, szépirodalmi művek alapján, a történetmesélés 

szabályainak, szerveződésének, logikájának megismerése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű ítéletek alkotása a 

mesék, versek, olvasott, hallott 

irodalmi művek szereplőiről.  

 

Alapvető erkölcsi, esztétikai 

fogalmak, kategóriák kialakítása 

(szép, csúnya, jó, rossz, igaz, 

hamis). A történetiségen alapuló 

összefüggések megértése az egy 

A tanuló 

– ismeri, megérti rövid, egy 

szálon futó művek 

segítségével a történeteket 

bemutató művek 

szerveződését, felépítését, az 

összefüggések logikáját, az 

ok-okozati viszonyt; 

– képes állást foglalni, érvelni 

Dráma és tánc: 

részvétel dramatikus 

játékban. 

 

Vizuális kultúra: átélt, 

elképzelt vagy olvasott 

esemény vizuális 

kifejezése. 
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szálon futó történekben. 

 

Azonosulás, ítélet, érvelés 

szépirodalmi szövegek kapcsán. 

A megismert mese, történet 

tanulságának összevetése saját 

tapasztalatokkal, eseményekkel.  

 

Egyszerű közmondások, szólások 

ismerete, megfelelő alkalmazása.  

 

Mindennapi konfliktusok átélése 

dramatikus játékokban, 

drámajátékban (pl. bábjáték).  

 

Az egymással szembeni tisztelet, 

a másság elfogadása. 

 

A múlt néhány emléke 

környezetünkben (múzeumok, 

emléktáblák, műemlékek, 

emlékművek; tárgyak, fotók, 

egyéb dokumentumok; 

szokások). 

A lakóhely ismerete. 

alapvető erkölcsi 

kérdésekben; 

– meggyőződéssel képviseli a 

legalapvetőbb emberi 

értékeket; 

– meghallgatja mások érvelését 

is; 

– képes beleélésre, azonosulásra 

az életkori sajátosságainak 

megfelelő művek befogadása 

során; 

– dramatikus és drámajátékok 

segítségével képes átélni 

mindennapi konfliktusokat, 

azokat életkori szintjén 

kezelni. 

Erkölcstan: 

családtagjaim, szeretet, 

barátkozás 

(konfliktushelyzetek 

megélése játékokon 

keresztül). 

 

Környezetismeret: az 

ember megismerése 

(magatartásformák, 

szabályok, viselkedési 

normák); környezet és 

fenntarthatóság. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tanulság, konfliktus, közmondás, nemzeti ünnep, jelkép. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció 

alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Értse meg az egyszerű 

magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen 

válaszoljon. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. 

Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és 

köszöntésének udvarias nyelvi formáit. Legyen képes összefüggő 

mondatok alkotására. Követhetően számoljon be élményeiről, 

olvasmányai tartalmáról. Szöveghűen mondja el a memoritereket. 

Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő számú 

szókinccsel. Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra 

törekvően olvasson fel. Tanítója segítségével emelje ki az olvasottak 

lényegét. Írása legyen rendezett, pontos. 

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

idézze fel és alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt 

szókészlet szavaiban. Jelölje helyesen a j hangot 30–40 begyakorolt 

szóban. Helyesen válassza el az egyszerű szavakat. 

Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, 

esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak 

megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek 

fejlesztése területén. 
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3. évfolyam 
 
Fejlesztési célok: 
• A központi kommunikációs helyzetekben való eligazodás. 
• Az olvasás, szóbeli és az írásbeli nyelvhasználat fejlesztése. 
• Érzelmi és esztétikai érzék gazdagítása az irodalmi alkotáson keresztül. 
• Az erkölcsi és esztétikai fogékonyság növelése., ítélőképesség alakítása 

 
Fejlesztési feladatok: 

 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása: 

• Helyes hangerő, hangsúly, hanglejtés , hangszín,beszédritmus gyakoroltatása. 
• Megfelelő beszédtempó, beszédritmus alkalmaztatása. 
• Társalgási beszéd továbbfejlesztése., beszédkedv, társalgási kedv növelése az életkornak 

megfelelő 
témákban. 

• Magatartási formulák körének bővítése: szituációs beszéd és helyzetgyakorlatok eljátszatása. 
 

Olvasás, az írott szöveg megértése: 
• A hangos olvasás továbbfejlesztése. Megfelelő olvasási tempó kialakítása. 
• Mondatközi és mondatvégi írásjelek érzékeltetése. 
• Szövegrészek, szövegek néma olvasásának gyakoroltatása, a megértés bizonyítása. 
• Versek kifejező olvasásának gyakoroltatása. 

 
Írás, szövegalkotás: 

• Másolás írott és nyomtatott szövegről 
• Tulajdonnevek írásának gyakoroltatása. 
• Írástempó fejlesztése. 
• Egységes írásritmusra való törekvés. 
• Emlékezet utáni írás gyakoroltatása. Javítás gyakoroltatása 
• Szövegalkotás írásban. 

 
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről: 

• Szavak jelentéstartalmának felismerése, megkülönböztetése. 
• Szó- és mondathatárok jelöltetése. 
• Mondatfajták felismertetése a beszélő szándéka szerint. 
• Tanult nyelvtani fogalmak alkalmazása. 
• Az írásbeli szövegalkotás tagolásának megismerése 

 
Fejlesztési követelmények: 
• Segítséggel tudjon képekről mondatot alkotni. Törekedjen a tiszta, érthető beszédre. 
• Tudjon ismert szöveget kifejezően olvasni. 
• Segítséggel tudja a szövegértést bizonyítani feladatok megoldásával, néma, értő olvasással is. 
• Állapítsa meg eseményképek segítségével a mondatok időrendi sorrendjét. 
• Legyen képes írott és nyomtatott szövegről másolni. 
• Törekedjen a mondatkezdő nagybetű és a mondatvégi írásjelek használatára. 
• Legyen képes a látó-halló tollbamondás után tőmondatot leírni. 
• Tudja leírni a személyi adatait (név, lakóhely,, utca, szám) 
• Ismerje és segítséggel alkalmazza a helyesírási szabályszerűségeket a tanult ismeretei körében. 
• Segítséggel csoportosítson szavakat kérdések alapján jelentésük szerint. 
• Ismerje fel a mondatfajtákat a beszélő szándéka szerint.. 
• Fogadja el és alkalmazza könyvtárban való viselkedés normáit. 
• Legyenek ismeretei a mesék és versek köréből. 
• Tudjon legalább 2 rövid verset szöveghűen elmondani. 
• Segítséggel tudjon rövid mesét dramatizálni. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés 

fejlesztése – folyamatos 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes, rövid 

válaszok adása. A mindennapi kommunikáció alapformáinak 

alkalmazása a szokás és tisztelet szintjén: köszönés, bemutatkozás, 

megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszéd tartalmának, hangzásának, stílusának és kifejező erejének 

egymással összefüggő fejlesztése.  

A beszéd és a megértés továbbfejlesztése, különös tekintettel a 

pontosságra, a folyamatosságra és a kifejezőerőre, valamint az aktív 

szókincs intenzív gyarapítására.  

A szóbeli szövegalkotási készség fejlesztése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyes beszédlégzés, a helyes 

kiejtés, a mondat- és 

szövegfonetikai eszközök 

alkalmazása különféle 

kommunikációs helyzetekben (pl. 

párbeszéd, felolvasás, 

kiscsoportos beszélgetés, vita, 

beszámoló). 

 

Felolvasáskor, szövegmondáskor 

nonverbális eszközök használata 

a kifejezés segítésében.  

 

Vélemény kulturált 

megfogalmazása.  

 

Figyelem a beszélgetőtársra. Az 

üzenet lényegének és érzelmi 

hátterének megfigyelése, 

értékelése.  

 

Állandósult szókapcsolatok, 

szólások, közmondások 

jelentésének, stílusértékének 

értelmezése az olvasott 

szövegekben. 

 

A különböző tantárgyak 

tanulásakor használt 

szakkifejezések, olvasmányokból 

kiemelt ritkábban használt szavak 

célzott használatával az aktív 

szókincs gyarapítása.  

A tanuló 

– értelmesen és érthetően fejezi 

ki gondolatait; 

– használja a mindennapi 

érintkezésben az udvarias 

nyelvi fordulatokat; 

– beszédstílusát beszélgető 

partneréhez igazítja;  

– bekapcsolódik csoportos 

beszélgetésbe, vitába, 

történetalkotásba, 

improvizációba, közös 

élményekről, 

tevékenységekről való 

beszélgetésekbe, értékelésbe;  

– a közös tevékenységeket 

együttműködő magatartással 

segíti. 

Minden tantárgy: 

összefüggő beszéd, 

érvelés. 

 

Környezetismeret: 

önfenntartás, légzés. 

 

Vizuális kultúra: 

Műalkotások 

megfigyelése, 

jellemzése, 

értelmezése, 

értékelése. 

Médiaszövegek közötti 

különbségek (pl. 

televíziós 

műsortípusok, 

animációs mesefilmek, 

sorozatok) felismerése 

saját médiaélmények 

felidézésén, 

megjelenítésén (pl. 

szerepjáték) és 

közvetlen példákon 

keresztül.  
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Több mondatos összefoglaló 

szöveg alkotása olvasmányok 

tartalmáról, gyűjtött 

tapasztalatokról, 

megfigyelésekről.  

 

Hosszabb szóbeli közlések 

tartalmának rövidített elmondása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

testtartás, térköz, távolságtartás. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasás, az írott szöveg megértése 

Órakeret 

67 óra 

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

képességfejlődése szempontjából releváns ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olvasástechnika fejlesztése, automatizálása, a folyékony olvasás 

kialakításának segítése, olvasási stratégiák bevezetése, különböző 

szövegtípusok megismertetése, biztos olvasási készség, az értő olvasás 

kialakítása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Életkori sajátosságoknak 

megfelelő szépirodalmi, 

dokumentum típusú, folyamatos, 

nem folyamatos, kevert, egyéni, 

közös és tankönyvi célú szövegek 

megismerése, ezek megértése. 

A megértés igazolása feladatok 

megoldásával. 

 

Globális és kereső olvasás, 

grafikus szervezők (ábrák, 

táblázatok, gondolattérkép, 

fürtábra) alkalmazása a 

hatékonyabb szövegértés 

érdekében. 

 

Az olvasmányhoz kapcsolódó 

előzetes ismeretek, személyes 

élmények, tapasztalatok 

felidézése és megosztása. 

 

Gondolatok és információk 

értelmezése és integrálása, 

tartalom, nyelvezet, 

szövegszerkezet vizsgálata és 

A tanuló  

– az olvasás terén motivált, 

érdeklődő; 

– folyékony, automatizált 

olvasástechnikával 

rendelkezik a hangos és a 

néma olvasás területén is;  

– felismeri és javítja a hibáit; 

– felismeri és megérti azokat a 

különböző típusú, műfajú 

szövegeket, amelyekről 

tanult; 

– szintetizálja, értelmezi és 

értékeli az életkori szintjének 

megfelelő szöveg 

információit és gondolatait; 

– megfelelő nyelvi 

tudatossággal rendelkezik; 

– ismeri és tanítói segítséggel 

használja a tanult olvasási 

stratégiákat.  

Matematika: szöveges 

feladatok. 

 

Környezetismeret: 

önálló tanulás, 

szövegfeldolgozás 

kialakítása. 

 

Erkölcstan: én magam; 

az én világom. 

 

Vizuális kultúra: 

Személyes élmények 

és irodalmi szöveg 

alapján képek 

készítése. 

Képzőművészeti 

műfajok.  

Az elemi mozgóképi 

szövegalkotó kódok 

felismerése, 

médiaszöveg olvasása. 

Kérdések 

megfogalmazása a 

látott információra, 
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értékelése. 

 

A következő olvasási stratégiák, 

olvasást megértő folyamatot 

segítő technikák ismerete, 

alkalmazása a hatékonyabb 

megértés érdekében:  

- a szöveg átfutása,  

- az előzetes tudás aktiválása,  

- jóslás, anticipáció. 

 

Az olvasás céljának, módjának az 

olvasás megkezdése előtt való 

tisztázása. 

ismeretre, élményre 

vonatkozóan. 

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szöveg, műfaj, szövegértés. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek  

értelmezése – folyamatos 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 
Mesék jellegzetes nyelvi fordulatainak ismerete. Versritmus jelzése 

tapssal, koppantással. Rímek felismerése a verssorok végén. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A szövegelemzésben való jártasság elmélyítése, az irodalmi mű 

befogadása, az érzelmi tartalmak (pl. öröm, izgalom, várakozás, 

azonosulás) átélésének segítése.  

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra 

hagyományainak megismerése.  

Magyar és világirodalmi népköltészeti, műköltészeti alkotások 

megismerése.  

Irodalmi ismeretek tapasztalati úton való elsajátíttatása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az olvasókönyvi szövegek 

csoportosítása formájuk, műfajuk 

és kommunikációs szándékuk 

szerint. 

 

Az olvasmányok témájának 

megfigyelése, azonos témájú 

szövegek összehasonlítása (pl. 

gyerekalakok és gyereksorsok). 

Hasonlóságok és különbségek 

felfedezése különféle irodalmi 

közlésformákban.  

 

Versek feldolgozása. 

 

Művészi eszközök keresése lírai 

A tanuló 

– megnevezi olvasmányai 

szerzőjét, szereplőit és azok 

tulajdonságait, magyarázza 

cselekedeteiket; 

– azonosítja a történet idejét és 

helyszínét; a cselekmény 

kezdő- és végpontját, a 

cselekményelemek sorrendjét; 

– konkrét esetekben felismeri a 

mesére jellemző fordulatokat, 

szókapcsolatokat, 

mesejellemzőket; 

– az egyszerű szerkezetű 

mesék, elbeszélések tartalmát 

időrendben, több összefüggő 

Környezetismeret: 

környezeti, természeti, 

környezetvédelmi 

témájú olvasmányok. 

  

Ének-zene: a népdalok 

szövege (kifejező 

eszközök, nyelvi 

fordulatok, 

motívumok, természeti 

képek). 

 

Vizuális kultúra; 

dráma és tánc: A 

témához és a 

tartalomhoz is 



 

 69 

és elbeszélő művekben (ritmus, 

rím, refrén, hasonlatok).  

Jellegzetes irodalmi témák, 

motívumok (pl. család, gyermek, 

természet) felfedezése 

olvasmányokban. 

 

A művek szerkezeti jellemzőinek 

megfigyelése, a tér-idő 

változásainak felismerése.  

 

A magyar történelemhez 

kapcsolódó mesék, mondák 

olvasása. 

 

Az események sorrendjének, a 

mesélő személyének 

megállapítása.  

 

Mesékre jellemző kezdő és 

befejező fordulatok, 

szókapcsolatok, ismétlődő 

motívumok felismerése.  

 

Rövidebb irodalmi szövegek 

(versek, mesék, elbeszélések) 

önálló olvasása. 

 

Nagyobb terjedelmű, jellemzően 

kortárs magyar és európai 

gyermekirodalmi alkotás 

(meseregény, ifjúsági regény, 

mesés-, verseskötet) elolvasása a 

tanító irányításával. Művek a 

kortárs magyar irodalomból. 

(Például: Békés Pál: Félőlény, A 

bölcs hiánypótló; Berg Judit: 

Rumini; Boldizsár Ildikó: 

Boszorkányos mesék; Csukás 

István: Süsü, a sárkány, 

Keménykalap és krumpliorr, Pom 

Pom összes meséi, gyerekversek; 

Dávid Ádám: A Virág utcai 

focibajnokság; Lázár Ervin: 

Szegény Dzsoni és Árnika; 

Lackfi János: Kövér Lajos színre 

lép; Kányádi Sándor, Kovács 

András Ferenc, Szabó T. Anna 

gyermekversei; Tóth Krisztina: 

Londoni mackók, Varró Dániel: 

Túl a Maszat-hegyen.) 

 

mondattal mondja el.  illeszkedő 

kifejezőeszközök 

elemzése, alkalmazása.  

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a 

levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények 

megjelenítése és 

feldolgozása (pl. 

rajzzal, 

montázskészítéssel). 

A különböző 

médiaszövegekben 

megjelenő egyszerű 

helyszín- és 

időviszonylatok 

megfigyelése és 

értelmezése konkrét 

médiaszövegeken 

keresztül. 

Az elbeszélő 

személyének 

azonosítása különböző 

egyszerű 

médiaszövegekben (pl. 

animációs mesék).  
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Ritmus-, mozgás- és 

beszédgyakorlatokkal kombinált 

memóriagyakorlatok, 

fantáziajátékok, elképzelt és 

valóságos helyzetek 

megjelenítése. Részvétel 

csoportos játékokban, állóképek 

tervezése, kivitelezése és 

megbeszélése.  

 

A mozgás és a szövegmondás 

összekapcsolása. Egyszerűbb 

drámai konvenciók és a színházi 

formanyelv alapjainak 

tapasztalati megismerése (jelenet, 

felvonás, kezdet és vég, díszlet, 

berendezés, jelmez, kellék, fény- 

és hanghatások). A tanultak 

felhasználása saját produkcióhoz, 

bábelőadások, színházi előadások 

megbeszélésekor. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szépirodalmi szöveg, ismeretterjesztő szöveg, monda, közmondás, szólás, 

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

ismétlés, ellentét; kezdőpont, végpont, fordulópont. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Írás, szövegalkotás:az íráshasználat fejlesztése – 

folyamatos 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Szavak, szószerkezetek, rövid mondatok másolása írott és nyomtatott 

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

emlékezetből. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írás eszközszintre emelésének segítése. E tevékenységben a kitartás 

és a folyamatjellegű gyakorlás ösztönzése.  

Az írástempó fokozása mellett a helyesség, az íráskép rendezettségének, 

esztétikumának értékként való elfogadtatása.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az írástechnika fejlesztése, 

helyes írásszokások 

megszilárdítása (testtartás, 

írószerfogás, kézcsúsztatás). 

 

Az írás lendületének és 

tempójának fokozása.  

 

Szósorok, mondatok írása 

másolással, tollbamondás után, 

emlékezetből és akaratlagos 

írással. 

– A tanuló 

– írása jól olvasható; 

– írástempója lendületes; 

– füzetvezetése rendezett. 

Matematika; 

környezetismeret: 

olvasható, tetszetős és 

rendezett füzetvezetés. 
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Az egyéni írás kialakítása a 

rendezett, tiszta és olvasható 

íráskép igényével. Szükség esetén 

az olvashatóság javítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Íráskép, szövegkép, olvashatóság. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Írás, szövegalkotás :fogalmazási alapismeretek 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás A szöveg és a mondat jellemzőinek azonosítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önkifejezés iránti igény erősítése, különféle formáinak és 

lehetőségeinek megismertetése, megvalósításának támogatása.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A különböző szövegformák 

tartalmi és szövegszerkesztési 

jellemzőinek ismerete. 

Kellő tapasztalat a cím 

szerepéről, jellemzőiről; a 

szövegek felépítéséről; az 

időrendről; az esemény, az 

előzmény és a következmény 

kapcsolatáról; a szöveg 

kohéziójáról; a tématartásról; a 

nyelvi megformáltságról; a 

különböző szövegforma 

jellemzőiről, a bekezdések 

szerepéről.  

 

A szövegalkotás műveleteinek 

ismerete: anyaggyűjtés, 

címválasztás, a lényeges 

gondolatok kiválasztása, 

elrendezése, az időrend 

érzékeltetése, a szöveg tagolása 

bekezdésekre. 

A tanuló 

– a tanult fogalmazási 

ismereteket felhasználja 

fogalmazáskészítéskor. 

Környezetismeret; 

matematika: érthető, 

világos szóbeli 

szövegalkotás. 

 

Vizuális kultúra: Az 

elemi mozgóképi 

szövegalkotó kódok 

kreatív alkalmazása, 

médiaszöveg írás. 

Egyszerű cselekmény 

megjelenítése 

képsorozattal (pl. rajz, 

digitális fotó, rövid 

animációs film) és 

hangokkal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

befejezés; elbeszélés 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Írás, szövegalkotás :szövegalkotási gyakorlatok 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Mondatalkotás. Mondatok összekapcsolása. Történetalkotás szóban. 
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Képolvasás, mesemondás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A képzelet, az önkifejezés aktivizálása különböző szövegformák 

megismerésével és az írásbeli szövegalkotás képességének 

továbbfejlesztésével.  

Az írásbeli szövegalkotó készség fejlesztése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanult fogalmazási ismeretek 

felhasználása a szöveg 

alkotásakor.  

 

 

Gondolatok, érzelmek, 

vélemények kifejezése.  

 

Önálló írásbeli fogalmazások 

készítése elbeszélő 

szövegformában. A párbeszéd 

beillesztése a történetmondásba. 

 

Fogalmazásíráskor a megfelelő 

nyelvi eszközök alkalmazása. 

 

A fogalmazás koherenciájának 

megteremtése tématartással, a 

mondatok kapcsolásával. A 

fogalmazás témájának megfelelő 

szavak és kifejezések használata, 

a fölösleges szóismétlődés 

kerülése.  

 

A fogalmazások javítása a tanult 

fogalmazási ismeretek 

felhasználásával, a tanító 

segítségadásával. 

A tanuló 

– a tanult fogalmazási ismeretek 

felhasználásával kb. egy oldal 

terjedelmű elbeszélő 

fogalmazást készít;  

– a fogalmazás témájának 

megfelelő szavakat és 

kifejezéseket használ; 

– a tartalmi egységek kezdetét 

bekezdéssel jelzi; 

– figyel a nyelvi eszközök 

használatára; 

– a tanító útmutatásai alapján 

kijavítja fogalmazási és 

helyesírási hibáit. 

Környezetismeret: 

változatos élővilág; a 

tanultak bemutató 

leírása. 

 

Vizuális kultúra: 

Természeti jelenség 

megfigyelése, a 

tapasztalatok leírása, 

megjelenítése. 

Egyszerű cselekmény 

megjelenítése 

képsorozattal (pl. rajz, 

digitális fotó, rövid 

animációs film) és 

hangokkal 

(médiaszöveg-írás). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

nézőpont; párbeszéd. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Anyanyelvi kultúra , ismeretek aza 

anyanyelvről:nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek 

tudatosítása és alkalmazása: mondatfajták, szavak, 

szófajok 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás A tanult nyelvtani fogalmak felismerése és megnevezése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A nyelvi tapasztalatok körének bővítése. A tapasztalatokra épülő nyelvi 

fogalomrendszer alapozásának megindítása a szófajok körében.  

A tanulók önállóságának növelése: a feladatvégzésben; az 

információszerzésben és felhasználásban; a szabályalkalmazásban; az 
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önellenőrzésben. 

A nyelvi tudatosság fokozása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A felkiáltó, a felszólító és az 

óhajtó mondatokban a beszélő 

szándékának felismerése és 

megnevezése szövegben.  

 

A rokon értelmű szavak, a 

többjelentésű, azonos alakú 

szavak helyes használata.  

 

A tanult szófajok felismerése és 

megnevezése szójelentés alapján 

toldalékos formában is, 

szócsoportokban, mondatban és 

szövegben. 

 

Az ige felismerése. Az 

igeragozás. 

 

Különféle időben végbemenő 

cselekvések, történések 

megkülönböztetése.  

 

Az igeidők helyes használata 

beszédben és írásban. Az 

igekötők szerepének és 

írásmódjának megfigyelése. 

Tudatos alkalmazásuk.  

 

A főnév fajtáinak csoportosítása, 

megnevezése. Többes számú 

főnevek alkotása.  

A -ba, -be, -ban, -ben, -ból/-ből, -

tól/-től, -ról/-ről, -val/-vel, -t, 

ragos főnevek helyes használata 

mondatalkotással, 

szövegértelmezéssel. 

 

A tulajdonnevek csoportjainak 

megismerése: személynevek, 

állatnevek, földrajzi nevek, 

intézmények neve, márkanevek, 

címek.  

 

A melléknév szerepének ismerete 

a nyelvhasználatban. 

 

A fokozott melléknévi alakok 

A tanuló 

– felismeri és megnevezi a 

tanult nyelvtani fogalmakat, 

használja a szabályokat; 

– felismeri, megnevezi és 

megfelelően jelöli a 

mondatfajtákat; 

– toldalékos formájukban, 

szövegben is felismeri és 

megnevezi a tanult szófajokat;  

– a szövegkörnyezetnek 

megfelelően használja az 

igeidőket és az igekötőket; 

– alsó tagozaton tanult 

anyanyelvi ismeretei 

rendszerezettek.  

Vizuális kultúra: Jelek 

a mindennapi életben. 

Az időbeliség 

ábrázolása a 

képzőművészetben. 

 

Környezetismeret: 

tulajdonnevek a 

térképeken. 
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használata szövegalkotáskor. 

 

Ragos melléknevek. 

 

A névelők és a névutók 

szerepének ismerete. A névelők 

helyes használata.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szófaj; főnév, köznév, tulajdonnév, személynév, állatnév, intézménynév, 

földrajzi név, márkanév, cím; határozott névelő, határozatlan névelő; 

névutó; ige; igeragozás; igemód; igekötő; melléknév, melléknévfokozás. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Anyanyelvi kultúra , ismeretek aza 

anyanyelvről:helyesírási szabályok ismerete és 

alkalmazása – folyamatos 

Órakeret 

28 óra 

Előzetes tudás 

A hangok hosszúságának helyes jelölése a begyakorolt szókészlet 

körében.  

A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírása.  

A j hang biztos jelölése a begyakorolt szókészletben. 

Az elválasztás szabályainak alkalmazása egyszerű szavak írásakor.  

Mondatkezdés nagybetűvel. A tanult mondatzáró írásjelek alkalmazása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyesírási készség fejlesztése. 

A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok 

alkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondatvégi írásjelek helyes 

használata az egyszerű mondatok 

végén. 

 

Helyesírási szabályok 

alkalmazása különböző 

írástevékenységekben: igeidők, 

ragos és kiejtéstől eltérő írásmódú 

igék; felszólítást kifejező 

igealakok; igekötős igék;  

 

tulajdonnevek, fokozott 

melléknevek, ragos névszók; 

névutós szerkezetek;  

 

Hosszú –ú/-ű jelölése a 

melléknevek végén.  

 

A főnév -t toldalékának 

(ragjának) és a múlt idő jelének 

megkülönböztetése. 

 

A tanuló 

– a mondatot nagybetűvel kezdi 

és írásjellel zárja; 

– a begyakorolt szókészlet 

körében biztonsággal 

alkalmazza a tanult 

helyesírási szabályokat; 

– írásbeli munkái rendezettek, 

olvashatóak; 

– helyesírását önellenőrzéssel 

felülvizsgálja, szükség esetén 

javítja. 

Környezetismeret: 

térképvázlat készítése 

tulajdonnevek 

feltüntetésével. 

 

Matematika: 

matematikai fogalmak 

megnevezése 
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A j hang biztonságos jelölése a 

tanult szófajok körében. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nagybetű, kisbetű, írásjel, helyesírási szabály. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulási képesség fejlesztése – folyamatos 

Órakeret 

20 óra 

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

nehézségek megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló, hatékony tanulás képességének fejlesztése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanulás szerepe és módjai. Saját 

tanulási folyamatunk 

megismerése, hogyan tanulunk a 

legkönnyebben, mi okoz 

nehézséget.  

 

Gondolkodás a 

gondolkodásunkról, 

tanulásunkról. Egyszerű tanulási 

módok, stratégiák.  

 

Tanulás különböző típusú 

szövegekből. 

Ritmus-, mozgás- és 

beszédgyakorlatokkal kombinált 

(koncentrációs) 

memóriagyakorlatok, 

szövegtanulási technikák. 

 

Vázlatkészítés irányítással, 

tanulás, összefoglalás vázlat 

segítségével. 

 

Ismerkedés különböző 

információhordozókkal. 

 

Adatok, információk gyűjtésének, 

célszerű elrendezésének módjai.  

A tanuló 

– ismeri a tanulási folyamat 

alapvető jellemzőit; 

– azonosítja az információ 

forrásait, ismeri azok 

kezelését; 

– képes önálló tanulásra; 

– ismeri a saját tanulási 

folyamatának, képességének 

jellemzőit; 

– ismer és alkalmaz néhány 

tanulási módot, stratégiát a 

különböző tanulási feladatok 

teljesítése érdekben; 

– a szövegből történő tanulás 

során olvasási stratégiákat 

használ; 

– információt keres, kezel 

önállóan néhány forrásból; 

– szöveghűen felidézi a 

következő szépirodalmi 

műveket, illetve azok 

részleteit: népdalszövegek, 

illetve kortárs magyar 

lírikusok műveiből néhány 

alkotás, 

részletek Kölcsey Ferenc: 

Hymnus; Petőfi Sándor: 

Környezetismeret: 

jelenségek 

megfigyelése, ok-

okozati kapcsolatok 

keresése. 

 

Vizuális kultúra: Képi 

analógiák keresése a 

tanult szövegekhez. 

Kérdések 

megfogalmazása a 

látott információra, 

ismeretre, élményre 

vonatkozóan.  
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Alapismeretek a könyvtár tereiről 

és állományrészeiről. A könyvek 

tartalmi csoportjai: szépirodalmi 

művek, ismeretterjesztő irodalom, 

kézikönyvek, elektronikus 

információhordozók, internet, 

digitális tananyagok használata. 

 

A szótárak szerkezeti jellemzői 

(betűrend, címszó), a 

szótárhasználat módja.  

 

A lexikon és a szótár egyező és 

eltérő vonásai.  

Az információk keresése és 

kezelése. Különböző 

információhordozók a lakóhelyi 

és az iskolai könyvtárban. A 

könyvtár mint információs 

központ, a tanulás bázisa, 

segítője. Ismerkedés 

folyóiratokkal. Katalógusok 

megfigyelése. A könyvtári 

katalógus tájékoztató szerepe a 

könyvek és egyéb 

információforrások keresésében. 

Nemzeti dal, Vörösmarty 

Mihály: Szózat című 

művéből, illetve szépprózai 

művekből. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információ, tudás, könyvtár, tanulás, vázlat. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti 

érzék fejlesztése – folyamatos 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Mesehősök tulajdonságai és cselekedetei; az olvasott irodalmi 

művekben a szereplők döntési helyzeteinek felidézése; személyes 

tetszésítéletek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás egyszerű 

szituációban, szépirodalmi művek alapján. A narratíva, történetmesélés 

szabályainak, szerveződésének, logikájának megismerése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Erkölcsi és esztétikai ítélet 

megfogalmazása, érvelés a 

vélemény mellett, vitakészség 

kialakulása.  

 

A szépirodalmi alkotásokban 

megismert helyzetek, azok 

A tanuló 

– ismeri, megérti a történeteket 

bemutató művek 

szerveződését, felépítését, az 

összefüggések logikáját, az 

ok-okozati viszonyt;  

– képes állást foglalni, érvelni, 

Erkölcstan: Értékrend 

alakulása. Szűkebb és 

tágabb környezetem, 

barátság. 

 

Környezetismeret: 

Környezeti rendszerek 
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tanulságának alkalmazása 

mindennapi helyzetekben. A 

művek tanulságainak értelmezése. 

 

A saját vélemény mellett a nem 

saját álláspont megjelenítésének, 

átélésének képessége. Mások 

véleményének megértése, 

elfogadása.  

 

Vélemények összevetése, 

különbségek és hasonlóságok 

megfigyelése, felismerése és 

kritikája.  

 

A műélvezet, a beleélés mélyebb 

megtapasztalása a fentiek 

segítségével is. Mindennapi 

konfliktusok átélése dramatikus 

játékokban, drámajátékban (pl. 

bábjáték) saját és más 

álláspontból is. 

 

Szülők, nagyszülők gyermekkora, 

tárgyi világa. Az idő tagolására 

szolgáló kifejezések használata; 

időrend. 

 

A múlt emlékei környezetünkben 

(múzeumok, emléktáblák, 

műemlékek, emlékművek; 

tárgyak, fotók, egyéb 

dokumentumok, szokások). 

A lakóhely ismerete. 

 

Nemzeti ünnepeink, jelképeink. A 

magyar szabadságküzdelmek 

kiemelkedő alakjai.  

 

Az egymással szembeni tisztelet, 

a másság elfogadása. 

meggyőzni másokat alapvető 

erkölcsi, esztétikai 

kérdésekben; 

– meggyőződéssel képviseli a 

legalapvetőbb emberi 

értékeket, megérti mások 

érvelését, elfogadja az övétől 

eltérő véleményeket, képes 

ezekkel is azonosulni; 

– képes beleélésre, azonosulásra 

az életkori sajátosságainak 

megfelelő művek befogadása 

során; 

– dramatikus és drámajátékok 

segítségével képes átélni 

mindennapi konfliktusokat 

saját és más álláspontból is, 

azokat életkori szintjén 

kezelni. 

– történetek olvasásakor, 

megbeszélésekor képes 

elkülöníteni a múltbeli és 

jelenbeli élethelyzeteket, 

történéseket. 

– Képes felidézni történelmünk 

és kultúránk néhány 

kiemelkedő alakját, hozzájuk 

tud rendelni néhány fontos 

jellemzőt. 

állapota, 

fenntarthatóság. 

Egészséges életmód. 

Viselkedési normák. 

 

Vizuális kultúra; 

dráma és tánc: a 

lényeg kiemelésének 

lehetőségei a vizuális 

kompozíciókban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

időrend. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

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

szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a mindennapi 

érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa 

beszélgető partneréhez.  

Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, 

improvizációba, közös élményekről, tevékenységekről való 
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beszélgetésekbe, értékelésbe. A közös tevékenységeket együttműködő 

magatartással segítse. 

Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. 

Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. Az 

olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. 

Ismerjen, alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát. 

Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes 

tudatos figyelemmel irányítani. Feladatainak megoldásához szükség 

szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát. A könyvekben, 

gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. 

Használja az ismert kézikönyveket. 

A memoritereket szöveghűen mondja el.  

Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos elbeszélő fogalmazást 

készítsen a tanult fogalmazási ismeretek alkalmazásával. 

Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek. 

Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat 

szövegben is.  

A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult 

helyesírási szabályokat. Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak 

legyenek. Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén 

javítsa.  

Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, 

esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak 

megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek 

fejlesztése területén. Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége legyen 

összhangban, harmonikusan fejlődjön. 
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4. évfolyam 
 
Fejlesztési célok: 
• A folyamatos olvasás jártasság szintű alkalmazása, törekvés a készségszint elérésére. 
• Az önálló ismeretszerzés megalapozása olvasásában és írásban egyaránt. 
• Alapvető kommunikációs helyzetek készség szintű alkalmazása. 
• Az erkölcsi és esztétikai értékrend formálása, környezettudatos nevelés, nemzeti identitástudat 

megalapozása. 
 
Fejlesztési feladatok: 

 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása: 

• Helyes beszédlégzés továbbfejlesztése. 
• Hangsúly, ritmus, beszédtempó összefüggéseinek megfigyeltetése. 
• Szókincsbővítés képzelt vagy valós szituációk eljátszatásával. 
• Összefüggő beszéd továbbfejlesztése. 
• Szóbeli szövegalkotás fejlesztése 

 
Olvasás, az írott szöveg megértése: 

• A hangos olvasás gyakoroltatása, gyakorolt szövegrészek folyamatos olvasása. 
• Írásjelek tartalmat és érzelmet jelölő szerepének észrevetetése. 
• A néma olvasás ütemének fejlesztése, szöveghez kapcsolódó feladatok megoldatása. 
• Olvasottak cselekményének eljátszatása, szerepek szerinti felolvasás gyakoroltatása. 
• Versek hangulatának, ritmusának, rímeinek megfigyeltetése. 

 
Írás, szövegalkotás: 

• Írástempó fejlesztése tollbamondás, emlékezet utáni írás során. 
• Tantárgyakhoz kapcsolódó írásbeli feladatok megoldása. 
• Javítás elvégeztetése önellenőrzés. 
• Írásbeli szövegalkotás alapjainak lerakása. 

 
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről: 

• Szavak szerkezetének vizsgálata. 
• Szófaji ismeretek bővítése kérdőszó alapján. 
• Mondatfajták felismertetése a beszélő szándéka szerint. 
• Kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok jelöltetése. 
• Tanult helyesírási szabályok alkalmaztatása. 

 
Fejlesztési követelmények: 
• Tudjon a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak megfelelően megnyilatkozni. 
• Adjon a kérdésekre adekvát választ a szituációnak megfelelően 
• Legyen képes összefüggő szóbeli szöveg alkotására kevés segítséggel 
• Törekedjen a szóképes, illetve folyamatos olvasásra, megfelelő hangsúllyal. 
• Tudja segítséggel az olvasmányok tartalmát röviden elmondani 
• Rendelkezzen elemi szintű műfaji ismeretekkel: próza és vers 
• Segítséggel legyen képes az olvasás és az írás eszközszerű használatára a feladatok 

megoldásában 
• Legyen írásképe tiszta, rendezett, jól olvasható. 
• Tudjon rövid szöveget pontosan másolni. 
• Alkalmazza a tanult nyelvtani szabályokat tollbamondásnál és emlékezetből írásnál a 

begyakorolt 
szókészlet körében. 

• Tudjon  4 – 5 mondókát, verset, vers részletet szöveghűen elmondani úgy, hogy közben 
törekedjen a vers 

hangulatának kifejezésére. 
• Vegyen részt dramatikus játékokban, bábos megjelentésekben 
• Legyen elemi ismerete a könyvtárról ( viselkedés, könyvek helye,rendje, a könyvtárhasználat 

szabályai) Tudjon tájékozódni a Gyermeklexikonban.  
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• A tanuló legyen képes a mindennapi érintkezésben a kommunikációs helyzetnek 

megfelelő, néhány mondat alkotására, egyszerű közlésre. 
• Tudjon kérdést feltenni, arra válaszolni. 
• Ismerje saját személyi adatait. 
• Legyen képes felkészülés után szóképesen, folyamatosan, szöveghűen, egyenletes 

tempóban olvasni. Tudjon az olvasottakról segítséggel beszámolni. 
• Legyen képes szövegértést bizonyító egyszerű feladatok megoldására 
• Törekedjen arra, hogy írásképe rendezett, olvasható legyen. 
• Tudjon mondatokat és rövid szövegeket másolni írottról és nyomtatottról 
• Legyen képes az alapszókészlet szavainak leírására tollbamondással és emlékezetből 

való írással. 
• Legyen képes előkészítés után tollbamondással 4-5 tőmondat leírására. 
• Legyen képes alkalmazni a gyakorolt helyesírási szabályokat - előkészítés mellett 

alkalmazza a mondatkezdő nagybetűt, mondatvégi írásjeleket. 
• Ismerje a vers és a próza közötti különbséget. 
• Legyen képes 3-4 mondóka vagy vers elmondására. 

 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés 

fejlesztése folyamatos 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes, rövid 

válaszok adása. A mindennapi kommunikáció alapformáinak 

alkalmazása a szokás és tisztelet szintjén: köszönés, bemutatkozás, 

megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszéd tartalmának, hangzásának, stílusának és kifejező erejének 

egymással összefüggő fejlesztése.  

A beszéd és a megértés továbbfejlesztése, különös tekintettel a 

pontosságra, a folyamatosságra és a kifejezőerőre, valamint az aktív 

szókincs intenzív gyarapítására.  

A szóbeli szövegalkotási készség fejlesztése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyes beszédlégzés, a helyes 

kiejtés, a mondat- és 

szövegfonetikai eszközök 

alkalmazása különféle 

kommunikációs helyzetekben (pl. 

párbeszéd, felolvasás, 

kiscsoportos beszélgetés, vita, 

beszámoló). 

 

Felolvasáskor, szövegmondáskor 

nonverbális eszközök használata 

a kifejezés segítésében.  

Vélemény kulturált 

megfogalmazása.  

 

Figyelem a beszélgetőtársra. Az 

üzenet lényegének és érzelmi 

hátterének megfigyelése, 

értékelése.  

A tanuló 

– értelmesen és érthetően fejezi 

ki gondolatait; 

– használja a mindennapi 

érintkezésben az udvarias 

nyelvi fordulatokat; 

– beszédstílusát beszélgető 

partneréhez igazítja;  

– bekapcsolódik csoportos 

beszélgetésbe, vitába, 

történetalkotásba, 

improvizációba, közös 

élményekről, 

tevékenységekről való 

beszélgetésekbe, értékelésbe;  

– a közös tevékenységeket 

együttműködő magatartással 

segíti. 

Minden tantárgy: 

összefüggő beszéd, 

érvelés. 

 

Környezetismeret: 

önfenntartás, légzés. 

 

Vizuális kultúra: 

Műalkotások 

megfigyelése, 

jellemzése, 

értelmezése, 

értékelése. 

Médiaszövegek közötti 

különbségek (pl. 

televíziós 

műsortípusok, 

animációs mesefilmek, 

sorozatok) felismerése 
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Állandósult szókapcsolatok, 

szólások, közmondások 

jelentésének, stílusértékének 

értelmezése az olvasott 

szövegekben. 

 

A különböző tantárgyak 

tanulásakor használt 

szakkifejezések, olvasmányokból 

kiemelt, ritkábban használt 

szavak célzott használatával az 

aktív szókincs gyarapítása.  

Több mondatos összefoglaló 

szöveg alkotása olvasmányok 

tartalmáról, gyűjtött 

tapasztalatokról, 

megfigyelésekről.  

Hosszabb szóbeli közlések 

tartalmának rövidített elmondása. 

saját médiaélmények 

felidézésén, 

megjelenítésén (pl. 

szerepjáték) és 

közvetlen példákon 

keresztül.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

testtartás, térköz, távolságtartás. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasás, az írott szöveg megértése 

Órakeret 

65 óra 

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

képességfejlődése szempontjából releváns ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olvasástechnika fejlesztése, automatizálása, a folyékony olvasás 

kialakításának segítése, olvasási stratégiák bevezetése, különböző 

szövegtípusok megismertetése, biztos olvasási készség, az értő olvasás 

kialakítása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Életkori sajátosságoknak 

megfelelő szépirodalmi, 

dokumentum típusú, folyamatos, 

nem folyamatos, kevert, egyéni, 

közös és tankönyvi célú szövegek 

megismerése, ezek megértése. 

 

Globális és kereső olvasás, 

grafikus szervezők (ábrák, 

táblázatok, gondolattérkép, 

fürtábra) alkalmazása a 

hatékonyabb szövegértés 

érdekében. 

 

A tanuló  

– az olvasás terén motivált, 

érdeklődő; 

– folyékony, automatizált 

olvasástechnikával 

rendelkezik a hangos és a 

néma olvasás területén is;  

– felismeri és javítja a hibáit; 

– felismeri és megérti azokat a 

különböző típusú, műfajú 

szövegeket, amelyekről 

tanult; 

– szintetizálja, értelmezi és 

értékeli az életkori szintjének 

Matematika: szöveges 

feladatok. 

 

Környezetismeret: 

önálló tanulás, 

szövegfeldolgozás 

kialakítása. 

 

Erkölcstan: én magam; 

az én világom. 

 

Vizuális kultúra: 

Személyes élmények 

és irodalmi szöveg 
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Az olvasmányhoz kapcsolódó 

előzetes ismeretek, személyes 

élmények, tapasztalatok 

felidézése és megosztása. 

 

Gondolatok és információk 

értelmezése és integrálása, 

tartalom, nyelvezet, 

szövegszerkezet vizsgálata és 

értékelése. 

 

A következő olvasási stratégiák, 

olvasást megértő folyamatot 

segítő technikák ismerete, 

alkalmazása a hatékonyabb 

megértés érdekében:  

– a szöveg átfutása,  

– az előzetes tudás aktiválása,  

– jóslás, anticipáció. 

 

Az olvasás céljának, módjának az 

olvasás megkezdése előtt való 

tisztázása. 

megfelelő szöveg 

információit és gondolatait; 

– megfelelő nyelvi 

tudatossággal rendelkezik; 

– ismeri és tanítói segítséggel 

használja a tanult olvasási 

stratégiákat.  

alapján képek 

készítése. 

Képzőművészeti 

műfajok.  

Az elemi mozgóképi 

szövegalkotó kódok 

felismerése, 

médiaszöveg olvasása. 

Kérdések 

megfogalmazása a 

látott információra, 

ismeretre, élményre 

vonatkozóan. 

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szöveg, műfaj, szövegértés. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése - 

folyamatos 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 
Mesék jellegzetes nyelvi fordulatainak ismerete. Versritmus jelzése 

tapssal, koppantással. Rímek felismerése a verssorok végén. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A szövegelemzésben való jártasság elmélyítése, az irodalmi mű 

befogadása, az érzelmi tartalmak (pl. öröm, izgalom, várakozás, 

azonosulás) átélésének segítése.  

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra 

hagyományainak megismerése.  

Magyar és világirodalmi népköltészeti, műköltészeti alkotások 

megismerése.  

Irodalmi ismeretek tapasztalati úton való elsajátíttatása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az olvasókönyvi szövegek 

csoportosítása formájuk, műfajuk 

és kommunikációs szándékuk 

szerint. 

 

Az olvasmányok témájának 

megfigyelése, azonos témájú 

A tanuló 

– megnevezi olvasmányai 

szerzőjét, szereplőit és azok 

tulajdonságait, magyarázza 

cselekedeteiket; 

– azonosítja a történet idejét és 

helyszínét; a cselekmény 

Környezetismeret: 

környezeti, természeti, 

környezetvédelmi 

témájú olvasmányok. 

  

Ének-zene: a népdalok 

szövege (kifejező 
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szövegek összehasonlítása (pl. 

gyerekalakok és gyereksorsok).  

 

A megértés igazolása feladatok 

megoldásával. 

 

Hasonlóságok és különbségek 

felfedezése különféle irodalmi 

közlésformákban.  

 

Művészi eszközök keresése lírai 

és elbeszélő művekben (ritmus, 

rím, refrén, hasonlatok).  

 

Jellegzetes irodalmi témák, 

motívumok (pl. család, gyermek, 

természet) felfedezése 

olvasmányokban. 

 

A művek szerkezeti jellemzőinek 

megfigyelése, a tér-idő 

változásainak felismerése.  

 

Mesék és mondák a magyar 

történelem eseményeihez 

kapcsolódóan.  Elbeszélések 20. 

századi eseményekről, hősökről, 

sorsokról. 

Az események sorrendjének, a 

mesélő személyének 

megállapítása.  

 

Mesékre jellemző kezdő és 

befejező fordulatok, 

szókapcsolatok, ismétlődő 

motívumok felismerése.  

 

Rövidebb irodalmi szövegek 

(versek, mesék, elbeszélések) 

önálló olvasása. 

Nagyobb terjedelmű, jellemzően 

kortárs magyar és európai 

gyermekirodalmi alkotás 

(meseregény, ifjúsági regény, 

mesés-, verseskötet) elolvasása a 

tanító irányításával. Művek a 

kortárs magyar irodalomból. 

(Például: Békés Pál: Félőlény, A 

bölcs hiánypótló; Berg Judit: 

Rumini; Boldizsár Ildikó: 

Boszorkányos mesék; Csukás 

István: Süsü, a sárkány, 

kezdő- és végpontját, a 

cselekményelemek sorrendjét; 

– konkrét esetekben felismeri a 

mesére jellemző fordulatokat, 

szókapcsolatokat, 

mesejellemzőket; 

– az egyszerű szerkezetű 

mesék, elbeszélések tartalmát 

időrendben, több összefüggő 

mondattal mondja el.  

eszközök, nyelvi 

fordulatok, 

motívumok, természeti 

képek). 

 

Vizuális kultúra; 

dráma és tánc: A 

témához és a 

tartalomhoz is 

illeszkedő 

kifejezőeszközök 

elemzése, alkalmazása.  

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a 

levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények 

megjelenítése és 

feldolgozása (pl. 

rajzzal, 

montázskészítéssel). 

A különböző 

médiaszövegekben 

megjelenő egyszerű 

helyszín- és 

időviszonylatok 

megfigyelése és 

értelmezése konkrét 

médiaszövegeken 

keresztül. 

Az elbeszélő 

személyének 

azonosítása különböző 

egyszerű 

médiaszövegekben (pl. 

animációs mesék).  
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Keménykalap és krumpliorr, Pom 

Pom összes meséi, gyerekversek; 

Dávid Ádám: A Virág utcai 

focibajnokság; Lázár Ervin: 

Szegény Dzsoni és Árnika; 

Lackfi János: Kövér Lajos színre 

lép; Kányádi Sándor, Kovács 

András Ferenc, Szabó T. Anna 

gyermekversei; Tóth Krisztina: 

Londoni mackók, Varró Dániel: 

Túl a Maszat-hegyen). 

Szabó Magda: Tündér Lala 

 

Ritmus-, mozgás- és 

beszédgyakorlatokkal kombinált 

memóriagyakorlatok, 

fantáziajátékok, elképzelt és 

valóságos helyzetek 

megjelenítése. Részvétel 

csoportos játékokban, állóképek 

tervezése, kivitelezése és 

megbeszélése.  

 

A mozgás és a szövegmondás 

összekapcsolása. Egyszerűbb 

drámai konvenciók és a színházi 

formanyelv alapjainak 

tapasztalati megismerése (jelenet, 

felvonás, kezdet és vég, díszlet, 

berendezés, jelmez, kellék, fény- 

és hanghatások). A tanultak 

felhasználása saját produkcióhoz, 

bábelőadások, színházi előadások 

megbeszélésekor. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szépirodalmi szöveg, ismeretterjesztő szöveg, monda, közmondás, szólás, 

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

ismétlés, ellentét; kezdőpont, végpont, fordulópont. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Írás, szövegalkotás:az íráshasználat fejlesztése – 

folyamatos 

Órakeret 

21 óra 

Előzetes tudás 

Szavak, szószerkezetek, rövid mondatok másolása írott és nyomtatott 

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

emlékezetből. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írás eszközszintre emelésének segítése. E tevékenységben a kitartás 

és a folyamatjellegű gyakorlás ösztönzése.  

Az írástempó fokozása mellett a helyesség, az íráskép rendezettségének, 

esztétikumának értékként való elfogadása.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az írástechnika fejlesztése, 

helyes írásszokások 

megszilárdítása (testtartás, 

írószerfogás, kézcsúsztatás). 

 

Az írás lendületének és 

tempójának fokozása.  

 

Szósorok, mondatok írása 

másolással, tollbamondás után, 

emlékezetből és akaratlagos 

írással. 

 

Az egyéni írás kialakítása a 

rendezett, tiszta és olvasható 

íráskép igényével. Szükség esetén 

az olvashatóság javítása. 

A tanuló 

- írása jól olvasható; 

- írástempója lendületes; 

- füzetvezetése rendezett. 

Matematika; 

környezetismeret: 

olvasható, tetszetős és 

rendezett füzetvezetés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Íráskép, szövegkép, olvashatóság. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Írás, szövegalkotás:fogalmazási alapismeretek 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A szöveg és a mondat jellemzőinek azonosítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önkifejezés iránti igény erősítése, különféle formáinak és 

lehetőségeinek megismertetése, megvalósításának támogatása.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A különböző szövegformák 

tartalmi és szövegszerkesztési 

jellemzőinek ismerete. 

 

Kellő tapasztalat a cím 

szerepéről, jellemzőiről; a 

szövegek felépítéséről; az 

időrendről; a szöveg 

kohéziójáról; a tématartásról; a 

nyelvi megformáltságról; a 

különböző szövegformák 

jellemzőiről, a bekezdések 

szerepéről. 

 

A szövegalkotás műveleteinek 

ismerete: anyaggyűjtés, 

címválasztás, a lényeges 

gondolatok kiválasztása, 

elrendezése, a szöveg tagolása 

bekezdésekre. 

 

Tájékoztató szövegek: hír, 

hirdetés, értesítés, meghívó, sms, 

e-mail jellemzői,  

Leírás élőlényekről, tárgyakról, 

emberekről, jellemzés. 

A tanuló 

– a tanult fogalmazási 

ismereteket felhasználja 

fogalmazáskészítéskor. 

Környezetismeret; 

matematika: érthető, 

világos szóbeli 

szövegalkotás. 

 

Vizuális kultúra: Az 

elemi mozgóképi 

szövegalkotó kódok 

kreatív alkalmazása, 

médiaszöveg írás. 

Egyszerű cselekmény 

megjelenítése 

képsorozattal (pl. rajz, 

digitális fotó, rövid 

animációs film) és 

hangokkal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

befejezés; elbeszélés, hír, leírás, levél, meghívó; értesítés; hirdetés; SMS;  

e-mail. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Írás, szövegalkotás :szövegalkotási gyakorlatok 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 
Mondatalkotás. Mondatok összekapcsolása. Történetalkotás szóban. 

Képolvasás, mesemondás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A képzelet, az önkifejezés aktivizálása különböző szövegformák 

megismerésével és az írásbeli szövegalkotás képességének 

továbbfejlesztésével.  

Az írásbeli szövegalkotó készség fejlesztése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanult fogalmazási ismeretek 

felhasználása a szöveg 

alkotásakor.  

 

Gondolatok, érzelmek, 

vélemények kifejezése.  

A tanuló 

– a tanult fogalmazási ismeretek 

felhasználásával kb. egy oldal 

terjedelmű elbeszélő 

fogalmazást készít;  

– a fogalmazás témájának 

Környezetismeret: 

változatos élővilág; a 

tanultak bemutató 

leírása. 

 

Vizuális kultúra: 
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Önálló írásbeli fogalmazások 

készítése elbeszélő 

szövegformában. A párbeszéd 

beillesztése a történetmondásba. 

 

Szemléletes leírások készítése 

egyszerű tárgyról, növényről, 

állatról. Jellemzés készítése 

emberről.  

 

 

Levélírás, levélcímzés. Rövid 

szöveges üzenetek 

megfogalmazása különféle 

alkalmakra a címzett 

személyének 

figyelembevételével.  

 

Fogalmazásíráskor a megfelelő 

nyelvi eszközök alkalmazása. 

A fogalmazás koherenciájának 

megteremtése tématartással, a 

mondatok kapcsolásával. A 

fogalmazás témájának megfelelő 

szavak és kifejezések használata, 

a fölösleges szóismétlődés 

kerülése.  

A fogalmazások javítása a tanult 

fogalmazási ismeretek 

felhasználásával, a tanító 

segítségadásával. 

megfelelő szavakat és 

kifejezéseket használ; 

– adott vagy választott témáról 

8–10 mondatos leírást készít a 

tanult fogalmazási ismeretek 

alkalmazásával; 

– a tartalmi egységek kezdetét 

bekezdéssel jelzi; 

– figyel a bemutatás sorrendjére 

és a nyelvi eszközök 

használatára; 

– a tanító útmutatásai alapján 

kijavítja fogalmazási és 

helyesírási hibáit. 

Természeti jelenség 

megfigyelése, a 

tapasztalatok leírása, 

megjelenítése. 

Egyszerű cselekmény 

megjelenítése 

képsorozattal (pl. rajz, 

digitális fotó, rövid 

animációs film) és 

hangokkal 

(médiaszöveg-írás). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elbeszélés, történetmondás, leírás, jellemzés; téma, helyszín, szereplő, 

cselekmény, időrend, nézőpont; párbeszéd. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Anyanyelvi kultúra , ismeretek az anyanyelvről:nyelvtani 

és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: 

mondatfajták, szavak, szófajok 

Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás A tanult nyelvtani fogalmak felismerése és megnevezése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A nyelvi tapasztalatok körének bővítése. A tapasztalatokra épülő nyelvi 

fogalomrendszer alapozásának megindítása a szófajok körében.  

A tanulók önállóságának növelése: a feladatvégzésben; az 

információszerzésben és felhasználásban; a szabályalkalmazásban; az 

önellenőrzésben. 

A nyelvi tudatosság fokozása. 

 



 

 88 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kijelentő, kérdő, felkiáltó, a 

felszólító és az óhajtó 

mondatokban a beszélő 

szándékának felismerése és 

megnevezése szövegben.  

 

A rokon értelmű szavak, a 

többjelentésű, azonos alakú 

szavak helyes használata.  

 

A tanult szófajok felismerése és 

megnevezése szójelentés alapján 

toldalékos formában is, 

szócsoportokban, mondatban és 

szövegben. 

 

Különféle időben végbemenő 

cselekvések, történések 

megkülönböztetése, a létigék 

különböző ideje. 

Az igekötő szerepének és 

írásmódjának megfigyelése. 

Tudatos alkalmazásuk. 

 

Az igemódok felismerése, 

mondatalkotás a megfelelő 

igemódokkal. 

 

A számnév ismerete, 

csoportosítása, alkalmazása. 

 

A fokozott számnévi alakok 

helyes használata. 

A névelők és a névutók 

szerepének ismerete. A névelők 

helyes használata.  

 

A névmások (személyes, mutató, 

kérdő) szerepének megértése, 

alkalmazásuk a mondatokban. 

 

A szóalkotás módjainak 

megismerése. 

A főnévi igenév ismerete, 

alkalmazása. 

A tanuló 

– felismeri és megnevezi a 

tanult nyelvtani fogalmakat, 

használja a szabályokat; 

– felismeri, megnevezi és 

megfelelően jelöli a 

mondatfajtákat; 

– toldalékos formájukban, 

szövegben is felismeri és 

megnevezi a tanult szófajokat;  

– a szövegkörnyezetnek 

megfelelően használja az 

igeidőket és az igekötőket; 

– alsó tagozaton tanult 

anyanyelvi ismeretei 

rendszerezettek.  

Vizuális kultúra: Jelek 

a mindennapi életben. 

Az időbeliség 

ábrázolásának 

elemzése a 

képzőművészetben. 

 

Környezetismeret: 

tulajdonnevek a 

térképeken. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szófaj; főnév, köznév, tulajdonnév, személynév, állatnév, intézménynév, 

földrajzi név, márkanév, cím; határozott névelő, határozatlan névelő; 

névutó; ige; igeragozás; igemód; igekötő; melléknév, melléknévfokozás; 

számnév, tőszámnév, sorszámnév, törtszámnév; határozott számnév, 

határozatlan számnév; személyes névmás, mutató névmás, kérdő névmás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Anyanyelvi kultúra , ismeretek az anyanyelvről 

:helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása – 

folyamatos 

Órakeret 

38 óra 

Előzetes tudás 

A hangok hosszúságának helyes jelölése a begyakorolt szókészlet 

körében.  

A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírása.  

A j hang biztos jelölése a begyakorolt szókészletben. 

Az elválasztás szabályainak alkalmazása egyszerű szavak írásakor.  

Mondatkezdés nagybetűvel. A tanult mondatzáró írásjelek alkalmazása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyesírási készség fejlesztése. 

A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok 

alkalmaztatása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondatvégi írásjelek helyes 

használata az egyszerű mondatok 

végén. 

 

Helyesírási szabályok 

alkalmazása különböző 

írástevékenységekben: igeidők, 

ragos és kiejtéstől eltérő írásmódú 

igék; felszólítást kifejező 

igealakok; igekötős igék; 

igemódok, 

tulajdonnevek, fokozott 

melléknevek és számnevek; ragos 

névszók; névutós szerkezetek; 

betűvel írt számnevek; a keltezés 

többféle formája.  

 

A j hang biztonságos jelölése a 

tanult szófajok körében. 

A tanuló 

– a mondatot nagybetűvel kezdi 

és írásjellel zárja; 

– a begyakorolt szókészlet 

körében biztonsággal 

alkalmazza a tanult 

helyesírási szabályokat; 

– írásbeli munkái rendezettek, 

olvashatóak; 

– helyesírását önellenőrzéssel 

felülvizsgálja, szükség esetén 

javítja. 

Környezetismeret: 

térképvázlat készítése 

tulajdonnevek 

feltüntetésével. 

 

Matematika: 

számnevek helyesírása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nagybetű, kisbetű, írásjel, helyesírási szabály. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulási képesség fejlesztése – folyamatos 

Órakeret 

24 óra 

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

nehézségek megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló, hatékony tanulás képességének fejlesztése. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanulás szerepe és módjai. Saját 

tanulási folyamatunk 

megismerése, hogyan tanulunk a 

legkönnyebben, mi okoz 

nehézséget. Gondolkodás a 

gondolkodásunkról, 

tanulásunkról. Egyszerű tanulási 

módok, stratégiák. Tanulás 

különböző típusú szövegekből. 

 

Ritmus-, mozgás- és 

beszédgyakorlatokkal kombinált 

(koncentrációs) 

memóriagyakorlatok, 

szövegtanulási technikák. 

Vázlatkészítés irányítással, 

tanulás, összefoglalás vázlat 

segítségével. 

 

Ismerkedés különböző 

információhordozókkal. 

Adatok, információk gyűjtésének, 

célszerű elrendezésének módjai.  

 

Alapismeretek a könyvtár tereiről 

és állományrészeiről. A könyvek 

tartalmi csoportjai: szépirodalmi 

művek, ismeretterjesztő irodalom, 

kézikönyvek, elektronikus 

információhordozók, elektronikus 

információs eszközök, internet, 

digitális tananyag használata. 

 

A szótárak szerkezeti jellemzői 

(betűrend, címszó), a 

szótárhasználat módja. A lexikon 

és a szótár egyező és eltérő 

vonásai.  

 

Az információk keresése és 

kezelése. Különböző 

információhordozók a lakóhelyi 

és az iskolai könyvtárban. A 

könyvtár mint információs 

központ, a tanulás bázisa, 

segítője. Ismerkedés 

folyóiratokkal. Katalógusok 

megfigyelése. A könyvtári 

katalógus tájékoztató szerepe a 

A tanuló 

– ismeri a tanulási folyamat 

alapvető jellemzőit; 

– azonosítja az információ 

forrásait, ismeri azok 

kezelését; 

– képes önálló tanulásra; 

– ismeri a saját tanulási 

folyamatának, képességének 

jellemzőit; 

– ismer és alkalmaz néhány 

tanulási módot, stratégiát a 

különböző tanulási feladatok 

teljesítése érdekben; 

– a szövegből történő tanulás 

során olvasási stratégiákat 

használ; 

– információt keres, kezel 

önállóan néhány forrásból; 

– szöveghűen felidézi a 

következő szépirodalmi 

műveket, illetve azok 

részleteit: népdalszövegek, 

József Attila: Betlehemi 

királyok, Mama; Petőfi 

Sándor: Füstbe ment terv; 

illetve kortárs magyar 

lírikusok műveiből néhány 

alkotás; 

részletek Kölcsey Ferenc: 

Hymnus; Petőfi Sándor: 

Nemzeti dal; Vörösmarty 

Mihály: Szózat című 

művéből, illetve szépprózai 

művekből. 

Környezetismeret: 

jelenségek 

megfigyelése, ok-

okozati kapcsolatok 

keresése. 

 

Vizuális kultúra: Képi 

analógiák keresése a 

tanult szövegekhez. 

Kérdések 

megfogalmazása a 

látott információra, 

ismeretre, élményre 

vonatkozóan.  
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könyvek és egyéb 

információforrások keresésében. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információ, tudás, könyvtár, tanulás, vázlat,  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti 

érzék fejlesztése – folyamatos 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Mesehősök tulajdonságai és cselekedetei; az olvasott irodalmi 

művekben a szereplők döntési helyzeteinek felidézése; személyes 

tetszésítéletek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismertetése, ítéletalkotás egyszerű 

szituációban, szépirodalmi művek alapján. A narratíva, történetmesélés 

szabályainak, szerveződésének, logikájának megismertetése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Erkölcsi és esztétikai ítélet 

megfogalmazása, érvelés a 

vélemény mellett, vitakészség 

kialakulása.  

 

A szépirodalmi alkotásokban 

megismert helyzetek, azok 

tanulságának alkalmazása 

mindennapi helyzetekben. A 

művek tanulságainak értelmezése. 

 

A saját vélemény mellett a nem 

saját álláspont megjelenítésének, 

átélésének képessége. Mások 

véleményének megértése, 

elfogadása. Vélemények 

összevetése, különbségek és 

hasonlóságok megfigyelése, 

felismerése és kritikája.  

 

A műélvezet, a beleélés mélyebb 

megtapasztalása a fentiek 

segítségével is. Mindennapi 

konfliktusok átélése dramatikus 

játékokban, drámajátékban (pl. 

bábjáték) saját és más 

álláspontból is. 

A tanuló 

– ismeri, megérti a történeteket 

bemutató művek 

szerveződését, felépítését, az 

összefüggések logikáját, az 

ok-okozati viszonyt;  

– képes állást foglalni, érvelni, 

meggyőzni másokat alapvető 

erkölcsi, esztétikai 

kérdésekben; 

– meggyőződéssel képviseli a 

legalapvetőbb emberi 

értékeket, megérti mások 

érvelését, elfogadja az övétől 

eltérő véleményeket, képes 

ezekkel is azonosulni; 

– képes beleélésre, azonosulásra 

az életkori sajátosságainak 

megfelelő művek befogadása 

során; 

– dramatikus és drámajátékok 

segítségével képes átélni 

mindennapi konfliktusokat 

saját és más álláspontból is, 

azokat életkori szintjén 

kezelni. 

– történetek olvasásakor, 

Erkölcstan: Értékrend 

alakulása. Szűkebb és 

tágabb környezetem, 

barátság. 

 

Környezetismeret: 

Környezeti rendszerek 

állapota, 

fenntarthatóság. 

Egészséges életmód. 

Viselkedési normák. 

 

Vizuális kultúra; 

dráma és tánc: a 

lényeg kiemelésének 

lehetőségei a vizuális 

kompozíciókban. 
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Szülők, nagyszülők gyermekkora, 

életmódja, tárgyi világa. Az idő 

tagolására szolgáló kifejezések 

használata; időrend. 

 

A múlt emlékei környezetünkben 

(múzeumok, emléktáblák, 

műemlékek, emlékművek; 

tárgyak, fotók, egyéb 

dokumentumok; szokások). 

 

Nemzeti ünnepeink, jelképeink. 

A magyar szabadságküzdelmek 

kiemelkedő alakjai. 

 

Kiemelkedő magyar tudósok, 

feltalálók, művészek, sportolók. 

 

Az egymással szembeni tisztelet, 

a másság elfogadása. 

 

A lakóhely ismerete. 

megbeszélésekor képes 

elkülöníteni a múltbeli és 

jelenbeli élethelyzeteket, 

történéseket. 

– Képes felidézni történelmünk 

és kultúránk néhány 

kiemelkedő alakját, hozzájuk 

tud rendelni néhány fontos 

jellemzőt. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

időrend. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

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

szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a mindennapi 

érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa 

beszélgető partneréhez.  

Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, 

improvizációba, közös élményekről, tevékenységekről való 

beszélgetésekbe, értékelésbe. A közös tevékenységeket együttműködő 

magatartással segítse. 

Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. 

Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. Az 

olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. 

Ismerjen, alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát. 

Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes 

tudatos figyelemmel irányítani. Feladatainak megoldásához szükség 

szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát. A könyvekben, 

gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. 

Használja az ismert kézikönyveket. 

A memoritereket szöveghűen mondja el.  

Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos fogalmazást készítsen a 

tanult fogalmazási ismeretek alkalmazásával. 

Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek. 

Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat 

szövegben is.  

A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult 
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helyesírási szabályokat. Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak 

legyenek. Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén 

javítsa.  

Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, 

esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak 

megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek 

fejlesztése területén. Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége legyen 

összhangban, harmonikusan fejlődjön. 
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5 – 8. évfolyam 

Fejlesztési célok: 

• Az anyanyelvi kommunikációhoz szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. 
• A nyelvhasználat, azaz a kommunikációs képességek teljes körének fejlesztése a 

spontán beszédtől a 
helyesírásig. 
• A tanulók aktív, alkotó közreműködésével folyó ismeretszerzés, rendszeresen ellenőrzött 

alkalmazás útján. 
• Az irodalmi művek olvastatásával, megértetésével, elemeztetésével és megszerettetésével, 

valamint zenei és 
képzőművészeti alkotások bemutatásával a gyermekek személyiségének formálása. 
• Pozitív erkölcsi tapasztalatok erősítése. A magatartásban, az emberi kapcsolatokban a 

szeretet, bizalom, 
türelem, együttérzés, igazmondás stb. megismertetése, gyakoroltatása, befogadása. A negatív 

tapasztalatok 
feldolgozása, irigység, közömbösség, harag, durvaság stb., azok hatásai. 
• A szociális érzékenység fejlesztése, az együtt érző , segítő magatartás erősítése. 
• A különböző médiumok, mint ismeretszerzési, művelődési, önkifejező kapcsolatteremtési 

lehetőségek, az 
alkalmazásokban lévő veszélyforrások. Tudatosság kialakítása a válogatásban. 

 
Fejlesztési feladatok: 

 
• Szóbeli és írásbeli kommunikációs készségek fejlesztése. 
• Élőbeszéd gyakoroltatása. 
• A tanulók szövegalkotási tudásának gyarapításával képessé váljanak a társadalmi 

kommunikációra, az 
önkifejezésre. 

• A nyelvi és a nem nyelvi jelek szerepének megismertetése. 
• A helyesírás, a helyesírási elemzés és a helyesírási szempontú szövegjavítás 

gyakoroltatása. 
• A néma értő olvasás fejlesztése. 
• Könyvolvasási szokások kialakítása. 
• Szövegtípusok, irodalmi műfajok megismerése. 
• Alkotó életművek megismerése a magyar irodalomból. 
• Az önálló tanulási képességfejlesztése. 
• Pozitív személyiségjegyek kialakítása. 

 
Fejlesztési követelmények: 

 
• Társalgásban részt tud venni. 
• Képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni. 
• Képes meggyőzni, érvelni, kérdezni, véleményt elfogadni. 
• Az olvasást az információszerzéshez és átadáshoz felhasználja. 
• Könyvtárhasználatra képes megadott szempontok alapján. 
• Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes (esetleg tanári kérdések alapján) 
• Olvasható, áttekinthető írásművek készítésére képes megadott szempontok alapján. Tudja 

az írást 
kommunikációs célokra használni. 

• Szavakat átalakít, csoportosít, szóösszetételeket alkot, használ saját gondolatainak 
kifejezése érdekében. 

• A tanult szószerkezeteket felismeri, gyűjti, csoportosítja. 
• Képes hiányos és bővített mondatot alkotni, átalakítani a közlés szándékához igazítva. 
• A kijelölt memoritereket szöveghűen, megfelelő hangsúllyal elmondja. 
• Tanult irodalmi művek tartalmát ismeri, szereplőket, helyszínt beazonosít. 
• Irodalmi alkotások esetében tud összehasonlítani, értelmezni, elemezni. 
• Líra, epika, dráma fogalmát ismeri, tud ennek megfelelően csoportosítást végezni. 
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5.évfolyam 

Fejlesztési célok 

• Olyan beszédszint kialakítása, amely segíti a tanulót a mindennapi élethelyzetekben való 
eligazodásban és társas 
együttműködésben. 

• Az önálló ismeretszerzéshez szükséges olvasás-írás képességeinek továbbfejlesztése. 
• A helyes erkölcsi, esztétikai érték fejlesztése, megalapozása, a gyermek személyiségének 

gazdagítása a népköltészeti 
alkotások bemutatásán keresztül. 

 
Fejlesztési feladatok: 

 
• A közlés szempontjából fontos nem verbális és nyelvi jelek megismertetése. 
• A helyes beszéd, a helyesírás megalapozása érdekében alapvető mondattani, szótani és 

hangtani ismeretek 
feldolgozása. 

• A nyelvi különbségek csökkentésével a beszédműködés folyamatos fejlesztése. 
• Szavak, szókapcsolatok, kifejezések kibontása a beszédből, és sokoldalú alkalmazásuk 

mondatalkotásokban és a 
mondanivaló összefüggő kifejtésében. 

• Az eltérő szinten olvasó tanulók felzárkóztatása. 
• A kiejtés, a szóelemzés és a hagyomány elveire épülő helyesírás gyakorlása. 
• A közlő és megértő képességek szintjének fejlesztése. 
• A szókincs gazdagítása az irodalmi művek, népköltészeti alkotások, ismeretterjesztő 

írások szóanyagának 
értelmeztetésével, változatos beszédhelyzetekben történő alkalmazásával. 

• A szövegértés folyamatos fejlesztése: a szövegek adatainak, mondanivalójának 
megállapítása, az értelmes tanulás 
képességének fejlesztése. 

• A tanulás, az önművelés vágyának, igényének erősítése az olvasás örömének 
kialakításával. 

• Irodalmi alkotások illusztrálása, a formákkal és a színekkel a hangulat érzékeltetése. 
• Irodalmi alkotások dramatizált megjelenítése, a mozgás esztétikai szépségének 

megéreztetése 
 
Fejlesztési követelmények: 

 
• Ismerje és alkalmazza az emberi kapcsolatfelvétel illemszabályait. 
• Próbálja alkalmazni a tanult ismereteket a mindennapi kommunikációs helyzetekben. 
• Váljon igényévé az értelmes, kifejező beszédmód. 
• Vegyen részt dramatizálásban, bábos megjelenítésben. 
• Törekedjen beszédének és mozgásának összehangolására. 
• Segítséggel alkalmazza a tanult nyelvi elemeket (hang – szótag – szótő – toldalék – szó) 
• Segítséggel alkalmazza a tanult helyesírási és nyelvhelyességi szabályokat. 
• Alkalmazza az elválasztás szabályait. 
• Legyen képes az olvasás és írás eszközszintű használatára a feladatok megoldásában. 
• Segítséggel tudjon beszámolni tématartással olvasmányokról, ill. élményekről. 
• Tudjon közös előkészítés után 4-5 mondatnyi írásbeli fogalmazást alkotni. 
• Ismerje fel a tanult műfajokat az elbeszélő és a verses irodalom köréből. 
• Legyen képes segítséggel az olvasás útján történő ismeretszerzésre, tények, adatok 

kiemelésére. 
• Irányítással tudjon olvasnivalót választani adott témához. 
• Tudja megkülönböztetni a könyvet – folyóiratot – újságot. 
• Tudjon emlékezetből felidézni egyszerű szövegeket, memorizálni verseket. 

 
 
 
 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 
Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás A megadott óraszám a kommunikáció fogalmának, tényezőinek, a nem 

nyelvi kifejezőeszközök, a beszéd zenei kifejezőeszközei fogalmánal az 
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elsajátítására, továbbá a mindennapi kommunikációs helyzetek 

különféle szituációkban történő gyakorlására vonatkozik. 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, 

törekvés az érthető, kifejező beszédre.  

Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő 

követése, a kommunikációs partner szóbeli közlésének megértése.  

Az alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák ismerete és 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallásértés fejlesztése (pl. dramatikus játékkal, szövegmondással, 

interaktív olvasásértéssel). 

A kommunikációs helyzetnek megfelelő helyes beszédlégzés, 

hangképzés, hangsúlyozás, tempó és szünettartás kialakulásának 

segítése: pl. beszédgyakorlatokkal, dramatikus játékkal, hangos 

szövegmondással. 

Törekvés a különböző beszédhelyzetekben a jól formált, a 

kommunikációs célt közvetítő beszéd alkottatására. A kifejező 

kommunikáció, a megfelelő szókincs alkalmaztatása személyes 

beszámolóban, történetmeséléskor, személyek jellemzésekor. A társas 

viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztése, 

a konfliktusok kezelése képességének fejlesztése.  

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

kialakulásának fejlesztése. A magyar nyelv kiejtési sajátosságainak 

(hangsúly, hanglejtés) tudatosításán keresztül a nemzeti identitás 

erősítése.  

A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, ezen keresztül 

az elfogadó attitűd, a másság iránti tisztelet erősítése. 

A kommunikációs folyamat alapvető tényezőinek tudatosítása. 

Kommunikációs (illem) szabályok tudatosítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hallásértés fejlesztése analitikus és evaluációs gyakorlatokkal. 

Különböző hallott szövegek, információk megértése, rövid 

összefoglaló reprodukálása. 

Aktív részvétel különféle kommunikációs helyzetekben. 

Alkalmazkodás a beszédhelyzethez, a kommunikációs célhoz. A 

közlési szándéknak megfelelő szókincs, kiejtés (hangsúly, tempó, 

hangerő stb.), valamint nem nyelvi jelek alkalmazása.  

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

idő és résztvevői szerepeknek megfelelő beszédhelyzetek 

létrehozása szerepjátékkal, drámapedagógiai gyakorlatokkal. 

Mindennapi kommunikációs szituációk különféle helyzetekben 

történő gyakorlása: kapcsolatfelvétel, kérdés, kérés, beszélgetés.  

Férfiak és nők, felnőttek és gyermekek kommunikációja 

különbözőségeinek megfigyelése, kommunikációs (illem) szabályok 

(férfiak és nők, felnőttek és gyermekek, gyermekek és gyermekek) 

között. 

Tanult szövegek szöveghű és kifejező tolmácsolása.  

A kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői szerepek 

(kontextus), valamint a beszédpartner közlésének, viselkedésnek 

megfigyelése, értelmezése. 

A kommunikáció teljes folyamatának megfigyelése, a 

Dráma és tánc: 

kommunikációs 

kapcsolatteremtés, 

szituációk, 

helyzetgyakorlatok. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális kommunikáció. 

 

Természetismeret: Az 

ember értelmi 

képességének, érzelmi 

intelligenciájának 

alapvonásai; , az 

érzékszervek szerepe.  

 

Erkölcstan: önismeret, a 

személyes kapcsolatok, 

a beszélgetés 

jelentősége. 
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következtetések nyomán alaptényezőinek megnevezése egy-egy 

példa elemzésével. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Beszédhelyzet, arcjáték, gesztus, testtartás, távolság, külső, kommunikációs 

folyamat, tényező (adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, kapcsolat); zenei 

eszköz (dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet). 

 

 

 

Tematikai egység/ 

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

15 óra 

Előzetes tudás 

A feltüntetett óraszám a tanulás-módszertani, könyv- és 

könyvtárismereti tananyagot feldolgozó tankönyvi leckék feldolgozására 

vonatkozik. 

A tanult olvasási stratégiák adekvát alkalmazása olvasás előtt, alatt és 

után. A tanult különböző típusú és műfajú szövegek felismerése és 

megértése. A szöveg információinak és gondolatainak az életkora 

szerint elvárható értelmezése és értékelése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegfeldolgozás általános sémájának tudatosítása változó 

szövegeken.  

Az olvasási technika fejlesztése különféle folyamatos és nem 

folyamatos szövegeken többféle szövegértési eljárással. A szöveghez 

tartozó kép és szöveg közötti összefüggés felismertetése, egyszerűbb 

ábrák, grafikonok értelmeztetése. 

Az olvasási, a szövegértési hibák felismerésének fejlesztése, és a 

megfelelő javítási stratégia megismertetése, alkalmazásának elősegítése.  

A számítógépes szövegek olvasási sajátosságainak felismertetése.  

A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak 

felismertetése, a nehézségek tudatosítása.  

A tömegkommunikációs szövegekben rejlő manipulációk 

felismerésének képességének fejlesztése. (Médiatudatosság.) 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különféle szövegek néma és a szöveg üzenetének megfelelő hangos 

olvasása.  

Olvasási, szövegértési stratégiák alkalmazása, gyakorlása és bővítése 

különböző témájú és típusú nyomtatott és elektronikus szövegeken. 

Az ismert szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes 

tudás aktiválása stb.) alkalmazása, illetve újabb stratégiákkal való 

bővítése (szintézis, szelektív olvasás).  

Tájékozódás, információkeresés (betűrend, tartalomjegyzék, utalók 

használatával) a különféle dokumentumtípusokban (könyv, folyóirat, 

AV és online dokumentum), korosztálynak szóló kézikönyvekben 

(szótár, lexikon), ismeretterjesztő forrásokban. 

A szövegértés folyamatának megfigyelése, a szöveg megértésének 

követése, monitorizálása. A hibás olvasási, szövegértési technika 

felismerése, a megfelelő javító stratégia megtalálása és alkalmazása. 

Az információhordozók kommunikációs funkcióinak és az olvasott 

szövegek tipológiai és műfaji különbségének megfigyelése, a szöveg 

Matematika; 

Természetismeret: 

szövegértés, a 

feladatok szövegének 

értelmezése. 

 

Informatika: 

Adatkezelés, 

adatfeldolgozás, 

információmegjeleníté

s; internetes források 

adatainak 

megkeresése, 

csoportosítása.  

Vizuális kultúra: 

szöveg és kép 

összefüggései. 
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mondanivalójának saját szavakkal történő megfogalmazása. A szöveg 

szereplőinek bemutatása. A szöveg és a kép összefüggéseinek 

feltárása, értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Üzenet, szövegkép, betűrend, tartalomjegyzék. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Írás, szövegalkotás 
Órakeret  

15 óra 

Előzetes tudás 

A megadott órakeret a szövegszerkesztéssel kapcsolatos ismeretek 

feldolgozására fordítandó tanórák számát adja meg. 

A társas kultúrában való részvételhez szükséges nyelvi kompetenciák 

fejlesztése az írástechnikai téren: az érzelmek hiteles kifejezésének 

képessége, a szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásának képessége, 

konfliktuskezelés képessége, udvariassági formulák ismerete, 

alkalmazása stb. Megfelelő, kialakult egyéni írástechnika alkalmazása. 

A szövegalkotás műveleteinek ismerete: anyaggyűjtés, címválasztás, a 

lényeges gondolatok kiválasztása, elrendezése, az időrend, a szöveg 

tagolása bekezdésekre. A tanult fogalmazási műfajokban való jártasság, 

szövegalkotás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írástechnika tempójának, esztétikai megjelenésének fejlesztése, 

javítása. Az önálló és a tanári segítséggel történő anyaggyűjtés 

módjainak fejlesztése.  

Az ismert fogalmazási műfajokban történő változatos, kreatív 

szövegalkotás támogatása. Újabb szövegalkotási eljárások 

megismertetése, alkalmazásának segítése. 

Digitális kompetencia fejlesztése: néhány internetes szövegtípus formai 

és tartalmi jellemzőinek megfigyelése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kialakult egyéni írástechnika további fejlesztése. Törekvés az 

esztétikus, olvasható kézírásra.  

Az írás folyamatának megtapasztalása, folytonos ön- és társkorrekció.  

Anyaggyűjtés különféle nyomtatott és elektronikus forrásokból az 

írott mű elkészítéséhez.  

A vázlatkészítés szabályainak, fajtáinak megismerése; gyakorlatok a 

vázlat kifejtéséhez, kiegészítéséhez. 

Néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek 

megfigyelése.  

Az írott és nyomtatott szöveg formájának üzenete. 

Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelelő szókincs 

használata. 

Személyes élmények megfogalmazása különböző szöveg-típusokban: 

mese, elbeszélés, leírás, párbeszéd ,levél.  

 

Szövegalkotás az internetes műfajokban: pl. e-mail, Az írás nem 

Idegen nyelvek: 

udvariassági 

formulák, egyszerű 

üzenetek 

megfogalmazása a 

tanult idegen nyelven. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: narratív 

szövegek, 

történetmondás 

történelmi 

eseményekről, 

hősökről. 
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nyelvi jeleinek (betűforma, -nagyság, sorköz, margó, távolság, színek, 

kiemelések stb.), a szöveg képének az írott üzeneten túli jelentése.  

A kézzel írt és a számítógépes szövegek különbözőségei, 

hasonlóságai. 

 

Természetismeret: 

anyaggyűjtés, 

vázlatkészítés. 

 

Vizuális kultúra: a 

szöveg képe.  

 

Informatika: 

internetes 

kapcsolattartó 

műfajok; rajzos-

szöveges 

dokumentumok 

létrehozása, 

átalakítása, 

formázása. 

. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

Nem nyelvi jel (sorköz, betű, margó stb.). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az 

anyanyelvről:helyesírás 

Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás 
A tanult főbb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása a 

szövegalkotásban, az írásbeli munkákban. A Magyar helyesírási szótár 

használata tanári segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A leggyakrabban előforduló, a helyesírási alapelvekre épülő helyesírási 

szabályok megismertetése, tudatosítása, azok fokozatos önálló 

alkalmazásának fejlesztése az írott kommunikációban.  

A helyzetnek megfelelő, pontos helyesírás iránti igény kialakítása, a 

helyesírást segítő segédeszközök (helyesírási szabályzat, szótár stb.) 

önálló használatának kialakítása. 

A magyar helyesírás alapelveinek ismeretében az írott magyar nyelvi 

norma tudatosítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, 

hagyomány elve, egyszerűsítés) megismerése főleg a hangtani és 

szófajtani ismeretek elsajátításához kapcsolódóan.  

A megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos alkalmazása az 

írott szöveg megértése és szövegalkotási folyamatában; az önkontroll 

és szövegjavítás fokozatos önállósággal. Hibajavítási gyakorlatok 

segédeszközök használatával. 

Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes 

helyesírásra.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; Idegen 

nyelvek; Vizuális 

kultúra; 

Természetismeret; 

Informatika: a 

tantárgyra jellemző 

fogalmak, 

tulajdonnevek, 

földrajzi nevek, 



 100 

digitális kifejezések 

helyesírása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

egyszerűsítés elve), elválasztás. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről:a szavak 

szerkezete és jelentése 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

A szavak szerkezeti elemzése egyszerűbb esetekben: szótő, toldalékok, 

összetett szavak tagjai. 

Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon értelmű szavak megfelelő 

alkalmazása a beszélt és írott szövegalkotásban;  

közmondások, szólások jelentésének értelmezése, eredeti funkciójuk 

ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szavak szerkezetének megfigyeltetése, a főbb szóelemek funkcióinak 

tapasztalati úton történő fölfedeztetése.  

A magyar nyelv szinonima-gazdagságának, a szójelentések 

rétegzettségének, sokszínű kifejezőképességének fölfedeztetése. 

Szókincsbővítés, annak megtapasztaltatása, hogy ugyanazt a tartalmat 

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

Néhány, mindennapi metafora jelentésszerkezetének játékos feladatokon 

keresztül történő megfigyeltetése. A magyar és valamely tanult, ismert 

idegen nyelv szerkezete közötti hasonlóságok és különbözőségek 

fölfedeztetése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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

.  

Hangalak és jelentés kapcsolata a szavakban. A szavak jelentése és 

hangalakja közötti összefüggés megfigyelése.  

Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások jelentésének, 

szerkezetének, használati körének megfigyelése. 

A leggyakoribb mindennapi metaforák jelentésszerkezetének 

megfigyelése a beszélt és írott szövegekben játékos gyakorlatokkal. 

Egynyelvű szótárak használata, könyvtári kutatás, szójelentések 

csoportos és önálló feltárása. 

Idegen nyelvek: a tanult 

idegen nyelv 

szókincse, néhány 

állandósult 

szókapcsolata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szótő, toldalék, képző, jel, rag; egyjelentésű szó, többjelentésű szó, rokon- 

és ellentétes jelentés; hangutánzó szó, hangulatfestő szó, állandósult 

szókapcsolat, közmondás, szólás; beszélt nyelvi metafora. 
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IRODALOM  

5. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Irodalmi kultúra,irodalmi művek: mesék Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

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

változatai. 

Mesehősök, meseformulák. Meseírók, mesegyűjtők (magyar és 

világirodalmi, valamint kortárs példákkal). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése, hogy a mesék segítenek alapvető 

magatartásformák,erkölcsi értékek megismerésében és értékelésében. 

Meseélmények, mesehősök, mesei fordulatok, mesei jellemzők 

felidézése, rendszerezése, kreatív gyakorlatok, mesemondás. Újabb 

mesék megismerése, a műfaji változatok tudatosítása. A befogadói 

képességek fejlesztése: a valóság és fikció különbségének belátása, 

mesék verses és prózai formáinak tudatosítása. A fogalmi gondolkodás 

fejlesztése a mesékkel kapcsolatos fogalmak alkalmazásával. Szóbeli 

kifejezésformák: történetmondás, cselekményismertetés, mesehősök 

bemutatása; művek, részletek előadása. 

 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Mesék. 

Nép- és műmesék. Hazai 

nemzetiségek és más népek 

meséi.  

Verses és prózai formájú mesék. 

Meseregény(ek), meseregény-

részletek. 

Példák különféle műfaji 

változatokra (pl. tündér-

varázsmese, valódi mese, 

hősmese, csalimese, láncmese, 

hazugságmese, tréfás mese). 

 

Állatmesék verses és prózai 

formában (egy téma több 

variánsa, pl. Aiszóposz, 

Phaedrus, La Fontaine klasszikus 

történetei és új átdolgozások). 

A tanuló 

 ismert műfajú művek 

olvasásával, értelmezésével 

illeszkedik az új nevelési-

oktatási szakasz 

irodalmi/képességfejlesztési 

folyamatába (átismétel, 

felidéz);  

 megismer műveket a magyar 

népmesék, műmesék, hazai 

nemzetiségek és más népek 

meséi köréből; 

 tudatosítja a mese különféle 

műfaji változatainak, illetve 

egy-egy mű variánsainak 

létezését, a népmese és a 

műmese fogalmát;  

 tudatosítja a valóság és mese 

(fikció) különbségét; egy-egy 

feldolgozás verses és prózai 

formáját;  

 alkalmazni tudja a műfajjal 

kapcsolatos legfontosabb 

fogalmakat;  

 képes 

cselekményismertetésre, hős-

bemutatásra;  

 megtanul és előad 

művet/műrészletet. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: 

történetekben a valós 

és a fiktív elemek 

megkülönböztetése. 

 

Dráma és tánc: 

kifejező beszéd, 

mesemondás. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

kapcsolódó szövegalkotási feladatok készítése, különféle műfajokban: 

elbeszélés, leírás, jellemzés, kreatív írások. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalmi kultúra,irodalmi művek: Petőfi Sándor: János 

vitéz 
Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás 

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

leírás. Verses epikai művek, verselés, rímelés.  

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

Nemzeti dal).  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A János vitéz olvasása, részletes feldolgozása folyamatában felismer 

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

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

jellemezni a szereplőket; együttműködik a mű poétikai, nyelvi 

sajátosságainak feltárásában. Szóbeli és írásbeli fogalmazási képessége 

különböző közlésformájú önálló gyakorlatok révén fejlődik. Képessé 

válik élménye, véleménye megosztására, magatartásformák megítélésére, 

azonosulásra erkölcsi értékekkel (pl. hűség, bátorság); memoriterek 

előadására.  

 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

A János vitéz cselekménye, 

szerkezete.  

A mű mesei elemei 

(cselekmény, hősök) – népies 

elbeszélő költemény/verses 

mese.  

 

Kukorica Jancsi útja, tettei, 

választásai (értelmezés, 

jellemzés). 

 

A megjelenítés eszközei (az 

egységenkénti feldolgozás során 

néhány poétikai eszköz 

megismerése: képek, pl. 

hasonlat, megszemélyesítés, 

metafora; alakzatok, pl. ellentét, 

párhuzam, felsorolás, 

megszólítás, felkiáltás, kérdés). 

 

Verselési elemzések, ritmizálási 

gyakorlatok. 

A tanuló 

 ismeri az epikai műnem 

jellegét (tér, idő, cselekmény, 

szereplő, elbeszélő); 

 elemzi és minősíti ezeket a 

viszonyokat, szempontokat a 

János vitéz részletes 

feldolgozása során; 

 jellemzi a mű szereplőit; 

 megismeri a kapcsolódó 

elméleti fogalmakat (pl. verses 

epika; elbeszélő költemény); 

 megkezdi az ismerkedést a 

poétikai eszközökkel – a 

szóképek, alakzatok 

felismerése, megnevezése ettől 

kezdve folyamatos feladat; 

 felismeri a versritmust; 

 képes önálló szövegalkotási 

feladatok megoldására 

(különféle közlésformák; 

nézőpontváltás stb.); 

 képes saját véleményének 

megfogalmazására; 

Erkölcstan: társas 

kapcsolatok, segítő 

kapcsolatok, felnőtté 

válás, beavatás. 

 

Ének-zene: ritmusérzék 

fejlesztése, ritmizálás. 

 

Vizuális kultúra; 

mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

illusztrációk, a János 

vitéz rajzfilmen, 

hangoskönyvben.  
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 alkalmas memoriterek 

előadására (szövegrészletek a 

műből). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Epika, elbeszélő költemény; hasonlat, megszemélyesítés, metafora, 

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

sorfajta, páros rím. Irodalmi művekhez kapcsolódó szövegalkotási 

feladatok készítése, különféle műfajokban: elbeszélés, leírás, jellemzés, 

levél, érvelő szöveg, kreatív írások. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Irodalmi kultúra,irodalmi művek: táj, szülőföld 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
. 

Lírai alkotások és a kapcsolódó fogalmak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tájhoz, a szülőföldhöz való kötődés érzelmi igényének alakítása. 

Annak tudatosítása, hogy vannak gyakori témák, motívumok az 

irodalomban; ezzel párhuzamosan annak megértetése, hogy a tematika 

nem műnemhez, műfajhoz kötődik. Olvasói tapasztalatok 

megidézésével szövegek műfaji különbségének érzékeltetése.  

 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Petőfi Sándor: Az Alföld (és más 

műve, pl. Szülőföldemen, Úti 

levelek). 

 

Epikai művek (részletek) és lírai 

alkotások magyar tájakról, 

városokról (pl. Ady, Kosztolányi, 

Szabó Lőrinc és mások művei), 

illetve vallomások a szülőföldről.  

A választott tárgyhoz kapcsolódó 

fogalmi ismeretek.  

A tanuló 

 tudatosítja, hogy vannak 

gyakori témák, motívumok az 

irodalomban; 

 megismeri, hogy a tematika 

nem műnemhez, műfajhoz 

kötődik;  

 érzékeli a szövegek műfaji 

különbségét (mese – 

dokumentum; lírai mű – 

elbeszélés);  

 megfigyeli a jellegzetes 

magyar tájak, városok 

megjelenítésének formáit;  

 megismeri egy-egy jelentős 

alkotónak a szülőföldjéhez, a 

magyar tájhoz való 

viszonyulását (ez is fejleszti, 

alakítja a kötődés igényét;  

 azonosítja a művekben 

megjelenített témát, 

motívumot, gondolatot, 

érzelmet, hangulatot;  

 Petőfi Sándor: Az Alföld 

(elemzés és memoriter is). 

Természetismeret: az 

olvasott művek 

topológiája. 

 

Hon és népismeret: 

hazai táj; az én 

városom, falum. 

Informatika: 

tájékozódás, 

információgyűjtés 

tájakról, városokról. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

Irodalmi művekhez kapcsolódó szövegalkotási feladatok készítése, 

különféle műfajokban: elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, érvelő szöveg, 

kreatív írások. 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Irodalmi kultúra,irodalmi művek: család, gyerekek és 

szülők; barátság, emberi kapcsolatok 

Órakeret 

15 óra 

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

alkotások, mesék, elbeszélések. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A harmonikus családi élet megtartó erejének felismerése, az értékes 

emberi kapcsolatok megbecsülése. Folyamatos fejlesztési cél az 

irodalmi művekben az emberi alaphelyzeteknek, az emberi kapcsolatok 

sokféleségének, a téma irodalmi megjelenésének megfigyelése, 

ideértve a témák változatait is. Archetipikus helyzetek felfedezése 

bibliai, mitológiai történetekkel.  

Olvasói tapasztalatok, élmények előhívása, megidézése (szereplőinek 

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

írásbeli közlésekben. 

Felkészítés Arany János Családi kör című művének elemző 

bemutatására, szöveghű tolmácsolására.  

 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Családi, baráti kapcsolatok 

sokfélesége az irodalmi 

művekben. 

 

A mitológiai és bibliai 

történetektől (pl. Daidalosz és 

Ikarosz, Gilgames és Enkidu; 

Jákob és Ézsau) a kortárs 

irodalomig, magyar és 

világirodalmi szemelvényekkel. 

 

Kisepikai (pl. Kosztolányi, 

Karinthy művei) és nagyepikai 

(teljes művek és részletek, pl. 

Mark Twain, Jules Verne, J. K. 

Rowling, E. Kästner), valamint 

lírai alkotásokban. 

 

Arany János: Családi kör – 

versértelmezés. 

 

A választott művekhez 

A tanuló  

 az irodalmi művek 

segítségével is megfigyeli az 

emberi kapcsolatok 

sokféleségét, a téma irodalmi 

megjelenésének 

változatosságát korszaktól, 

műfajtól és formától 

függetlenül; 

 felfedez archetipikus 

helyzeteket bibliai, mitológiai 

történetekkel; 

 felismer emberi 

alaphelyzeteket és irodalmi 

témákat, formákat;  

 részt vesz ajánlott 

olvasmányok közös 

feldolgozásában (pl. tér- és 

időviszonyok, cselekmény, 

szereplők, elbeszélői 

nézőpont, szerkezet); 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: ó- és 

újszövetségi történetek; 

ókori görög istenek, 

hősök. 

 

Ének-zene; vizuális 

kultúra: mitológiai és 

biblikus témák a 

zenében, a 

képzőművészetben. 

 

Erkölcstan: család, 

barátság.  
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kapcsolódó fogalmi ismeretek.  választhatja klasszikus és 

népszerű ifjúsági regények 

bemutatását (szemelvények 

vagy egyéni beszámolók, 

ajánlások); az érdeklődés 

felkeltésének céljából is (a 

mű hatása); 

 gyakorolja a jegyzetelést, 

vázlatkészítést;  

 képes Arany János Családi 

kör című művének elemző 

bemutatására (memoriter is); 

 képes véleménye szóbeli és 

írásbeli megfogalmazására az 

olvasott szövegek 

szereplőinek tetteiről, 

érzelmeiről, gondolatairól, a 

megjelenített emberi 

helyzetekről, folyamatos 

fejlesztési célként. 

Kulcsfogalmak/ 

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

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Irodalmi kultúra,irodalmi művek: Molnár Ferenc: A 

Pál utcai fiúk – házi olvasmány 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 
Korábban olvasott gyermekregények, meseregények, ifjúsági regények.  

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

szereplő; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gyermekkori konfliktusok átélése, azonosulás a vállalható erkölcsi 

értékekkel. Az elmélyült olvasás, a hatékony, önálló szövegfeldolgozás 

támogatása, felkészülés A Pál utcai fiúk sok szempontú 

megközelítésére. A szóbeli és írásbeli szövegalkotási képesség 

továbbfejlesztése feladatok megoldásával, pl. jellemzés, levél, 

elbeszélés, jellemzés nézőpontváltással, kreatív írás.  

Dramatikus játék előadása.  

 

Ismeretek  Követelmények Kapcsolódási pontok 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk - 

sok szempontú megközelítés. 

Tér- és időviszonyok 

(cselekményidő/külső, történelmi 

idő), cselekmény, szerkezet, 

szereplők/jellemek, kapcsolatok, 

konfliktusok. Elbeszélői 

nézőpont. 

 

A tanuló  

 megismerkedik a házi 

olvasmányok megközelítési 

szempontjaival, 

lehetőségeivel;  

 előzetesen felkészül a mű sok 

szempontú megközelítésére 

(feladatok; adatkeresés, 

jegyzetelés, vázlatkészítés 

Erkölcstan: jó és rossz, 

bűn és erény, a 

lelkiismeret. 

 

Dráma és tánc: 

elbeszélő szöveg egy-

egy jelenetének 

dramatizált 

megjelenítése. 
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A mű fontos témái (pl. barátság, 

közösség, önfeláldozás, 

gyerekek-felnőttek, hűség-

árulás). 

stb.); 

 képes szövegalkotási 

feladatok megoldására 

(szóban/írásban), pl. 

jellemzés, levél, elbeszélés, 

jellemzés nézőpontváltással, 

kreatív írás; 

 képes szövegrészlet 

megtanulására, esetleg 

jelenet, dialógus előadására, 

dramatikus játékra.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

elbeszélői nézőpont. 

 



 107 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Írás, Szövegalkotás 

Órakeret 

12 óra 

 

Előzetes tudás 
A Szövegalkotás témakörhöz tartozó ismeretek és fogalmak 

feldolgozása a Mesék, a János vitéz, .Elbeszélés, leírás, jellemzés, levél; 

mindennapi tájékoztató szövegek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Annak belátása, hogy a nyelvi igényesség az önbecsülésnek és mások 

tiszteletének kifejezője. A szövegalkotás készségszintjének folyamatos 

fejlesztése, önkorrekció, hibajavítás. Az olvasott irodalmi művekhez (is) 

kapcsolódóan az elbeszélés, a leírás, a jellemzés közlésformáinak 

gyakorlása, rövid érvelő szövegek készítése. 

 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Irodalmi művekhez kapcsolódó 

szövegalkotási feladatok 

készítése, különféle műfajokban 

(elbeszélés, leírás, jellemzés, 

levél, érvelő szöveg, kreatív 

írások).  

A tanuló képes 

 szövegalkotási 

készségszintjének folyamatos 

fejlesztésére, hibáinak 

javítására; 

 az elbeszélés, leírás, 

jellemzés közlésformáinak 

gyakorlására; 

 rövid érvelő szövegek 

készítésére; 

 néhány, különféle típusú, a 

mindennapokban megjelenő 

írott és elektronikus szöveg 

elkészítésére (meghívó, e-

mail stb.). 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; 

Természetismeret;  

Vizuális kultúra; 

Matematika:narratív 

szövegek, leírások, 

érvelő szövegek 

alkotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalm

ak 

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

Fejlesztési célok: 

• A magyar nép életéhez kapcsolódó irodalmi művek feldolgozásával, rendszeres és 
változatos nyelvi 

tevékenységekkel járuljon hozzá a nemzeti azonosságtudat, a kultúrát és értékeket közvetítő 
magatartásformák megalapozásához. 

 
Fejlesztési feladatok: 

 
• Az irodalmi művek és a beszédhelyzetek elemzésével olyan magatartási módok 

megismertetése, melyek előmozdítják a közösségi életbe való tudatos részvételt. 
• A nyelvre vonatkozó ismeretek gyarapítása a szavak szerepének elemzésével a szó- és 

írásbeli kifejezésben, 
a helyesírási ismeretek tudatosításában. 
• A közlő és megértő képességek szintjének fejlesztése a nyelvi jelek és valóságmozzanatok 

érzékeltetésével, 
az ezekkel kapcsolatos gondolkodási, emlékező és elképzelő műveletek fejlesztésével. 
• A szövegértés folyamatos fejlesztése a művek szerkezetére vonatkozó egyszerű-

szövegelemzési 
műveletekkel. 
• Az írás eszközként való felhasználása írásos munkák összeállításakor. 
• Bővítse könyvtárhasználati ismereteit. 
• Az intellektuális érzelmek fejlesztése. 

 
Fejlesztési követelmények: 

 

• Tudjon a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak megfelelően megnyilvánulni. 
• Törekedjen a helyes köznyelvi ejtésre, a kommunikációs helyzetekben a normák tartására. 
• Mondanivalóját segítséggel fogalmazza meg. 
• Előkészítés után tudjon bábokkal improvizációkat végezni. 
• Legyen tájékozott a megismert szófajok körében, és igyekezzen fokozott önállósággal 

alkalmazni az 
ezekhez kapcsolódó nyelvtani szabályokat. 
• Alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. 
• Használja a helyesírási normának megfelelően a mondatkezdést és befejezést. 
• Alkalmazza a tanulmányai során megismert szavak helyesírását, fokozott önállósággal 

jelölje a kiejtéstől 
eltérő hangkapcsolatokat. 
• Tudjon 5-6 mondatot hibátlanul, szép külalakkal másolni. 
• Tollbamondásnál alkalmazza a tanult nyelvtani szabályokat. 
• Legyen képes önálló hibajavításra. 
• Rendelkezzen fogalmazási alapismeretekkel, irányítással tudjon képeslapot, meghívót írni. 
• Legyen képes segítséggel összefüggő (5-6 mondatos) szóbeli és írásbeli szövegalkotásra a 

tanult 
szövegszerkesztés szabályainak alkalmazásával. 
• Legyen képes néma olvasással egyszerű stílusú, kb. egyoldalnyi gyermekeknek szóló 

ismeretterjesztő 
szöveg áttekintésére, megértésére – adott szempontok alapján. 
• Legyen képes ismert szöveg jó tempójú, értelmes hangos olvasására, elemezze irányítással 

tartalmi és 
formai szempontból az olvasottakat. 
• Tudjon néhány fontos adatot ismertetni, megnevezni irodalmi művekből (helyzet, helyszín, 

szereplők, főhős 
életútja, cselekmény menete, érzelmek). 
• Ismerje fel a tanult irodalmi művekben a pozitív és negatív hősöket, tudjon véleményt 

nyilvánítani – 
irányítással – a művekkel kapcsolatban. 
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• Tudja az irodalmi művek megadott részleteit memoriterként felidézni. 
• Legyenek ismeretei a tanult írók, költők legfontosabb életrajzi adatairól. 
• Tájékozódjon a könyvtárban és segítséggel tematikusan válogasson, olvasnivalót önállóan 

válasszon. 
Fokozott önállósággal használja a Helyesírási szótárt és a Magyar értelmező kéziszótárt. 
 
 

 
 
 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 
Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, 

törekvés az érthető, kifejező beszédre.  

Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő 

követése, a kommunikációs partner szóbeli közlésének megértése.  

Az alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák ismerete és 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallásértés fejlesztése (pl. dramatikus játékkal, szövegmondással, 

interaktív olvasásértéssel). 

A kommunikációs helyzetnek megfelelő helyes beszédlégzés, 

hangképzés, hangsúlyozás, tempó és szünettartás kialakulásának 

segítése: pl. beszédgyakorlatokkal, dramatikus játékkal, hangos 

szövegmondással. 

Törekvés a különböző beszédhelyzetekben a jól formált, a 

kommunikációs célt közvetítő beszéd alkottatására. A kifejező 

kommunikáció, a megfelelő szókincs alkalmaztatása személyes 

beszámolóban, történetmeséléskor, személyek jellemzésekor. A társas 

viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztése, 

a konfliktusok kezelése képességének fejlesztése.  

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

kialakulásának fejlesztése. A magyar nyelv kiejtési sajátosságainak 

(hangsúly, hanglejtés) tudatosításán keresztül a nemzeti identitás 

erősítése.  

A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, ezen keresztül 

az elfogadó attitűd, a másság iránti tisztelet erősítése. 

A kommunikációs folyamat alapvető tényezőinek tudatosítása. 

Kommunikációs (illem) szabályok tudatosítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hallásértés fejlesztése analitikus és evaluációs gyakorlatokkal. 

Különböző hallott szövegek, információk megértése, rövid 

összefoglaló reprodukálása. 

Aktív részvétel különféle kommunikációs helyzetekben.  

A kommunikáció céljai (tájékoztatás, felhívás, érzelemkifejezés), 

megvalósulásuk  a kommunikáció során. 

Alkalmazkodás a beszédhelyzethez, a kommunikációs célhoz. A 

közlési szándéknak megfelelő szókincs, kiejtés (hangsúly, tempó, 

hangerő stb.), valamint nem nyelvi jelek alkalmazása.  

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

Dráma és tánc: 

kommunikációs 

kapcsolatteremtés, 

szituációk, 

helyzetgyakorlatok. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális kommunikáció. 

 

Természetismeret: Az 
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idő és résztvevői szerepeknek megfelelő beszédhelyzetek 

létrehozása szerepjátékkal, drámapedagógiai gyakorlatokkal. 

Mindennapi kommunikációs szituációk különféle helyzetekben 

történő gyakorlása: kapcsolatfelvétel, kérdés, kérés, beszélgetés.  

Férfiak és nők, felnőttek és gyermekek kommunikációja 

különbözőségeinek megfigyelése, kommunikációs (illem) szabályok 

(férfiak és nők, felnőttek és gyermekek, gyermekek és gyermekek) 

között. 

Tanult szövegek szöveghű és kifejező tolmácsolása.  

A kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői szerepek 

(kontextus), valamint a beszédpartner közlésének, viselkedésnek 

megfigyelése, értelmezése. 

A kommunikáció teljes folyamatának megfigyelése, a 

következtetések nyomán alaptényezőinek megnevezése egy-egy 

példa elemzésével. 

ember értelmi 

képességének, érzelmi 

intelligenciájának 

alapvonásai; , az 

érzékszervek szerepe.  

 

Erkölcstan: önismeret, a 

személyes kapcsolatok, 

a beszélgetés 

jelentősége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Beszédhelyzet, arcjáték, gesztus, testtartás, távolság, külső, kommunikációs 

folyamat, tényező (adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, kapcsolat); zenei 

eszköz (dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet), kommunikációs célok. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

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

14 óra 

Előzetes tudás 

A tanult olvasási stratégiák adekvát alkalmazása olvasás előtt, alatt és 

után. A tanult különböző típusú és műfajú szövegek felismerése és 

megértése. A szöveg információinak és gondolatainak az életkora 

szerint elvárható értelmezése és értékelése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegfeldolgozás általános sémájának tudatosítása változó 

szövegeken.  

Az olvasási technika fejlesztése különféle folyamatos és nem 

folyamatos szövegeken többféle szövegértési eljárással. A szöveghez 

tartozó kép és szöveg közötti összefüggés felismertetése, egyszerűbb 

ábrák, grafikonok értelmeztetése. 

Az olvasási, a szövegértési hibák felismerésének fejlesztése, és a 

megfelelő javítási stratégia megismertetése, alkalmazásának elősegítése.  

A számítógépes szövegek olvasási sajátosságainak felismertetése.  

A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak 

felismertetése, a nehézségek tudatosítása.  

A tömegkommunikációs szövegekben rejlő manipulációk 

felismerésének képességének fejlesztése. (Médiatudatosság.) 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különféle szövegek néma és a szöveg üzenetének megfelelő hangos 

olvasása.  

Olvasási, szövegértési stratégiák alkalmazása, gyakorlása és bővítése 

különböző témájú és típusú nyomtatott és elektronikus szövegeken. 

Az ismert szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes 

tudás aktiválása stb.) alkalmazása, illetve újabb stratégiákkal való 

Matematika; 

Természetismeret: 

szövegértés, a 

feladatok szövegének 

értelmezése. 
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bővítése (szintézis, szelektív olvasás).  

Tájékozódás, információkeresés (betűrend, tartalomjegyzék, utalók 

használatával) a különféle dokumentumtípusokban (könyv, folyóirat, 

AV és online dokumentum), korosztálynak szóló kézikönyvekben 

(szótár, lexikon), ismeretterjesztő forrásokban. 

A szövegértés folyamatának megfigyelése, a szöveg megértésének 

követése, monitorizálása. A hibás olvasási, szövegértési technika 

felismerése, a megfelelő javító stratégia megtalálása és alkalmazása. 

Az információhordozók kommunikációs funkcióinak és az olvasott 

szövegek tipológiai és műfaji különbségének megfigyelése, a szöveg 

mondanivalójának saját szavakkal történő megfogalmazása. A szöveg 

szereplőinek bemutatása. A szöveg és a kép összefüggéseinek 

feltárása, értelmezése. 

Informatika: 

Adatkezelés, 

adatfeldolgozás, 

információmegjeleníté

s; internetes források 

adatainak 

megkeresése, 

csoportosítása.  

Vizuális kultúra: 

szöveg és kép 

összefüggései. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Üzenet, szövegkép, betűrend, tartalomjegyzék. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Írás, szövegalkotás 
Órakeret  

12 óra 

Előzetes tudás 

A társas kultúrában való részvételhez szükséges nyelvi kompetenciák 

fejlesztése az írástechnikai téren: az érzelmek hiteles kifejezésének 

képessége, a szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásának képessége, 

konfliktuskezelés képessége, udvariassági formulák ismerete, 

alkalmazása stb. Megfelelő, kialakult egyéni írástechnika alkalmazása. 

A szövegalkotás műveleteinek ismerete: anyaggyűjtés, címválasztás, a 

lényeges gondolatok kiválasztása, elrendezése, az időrend, a szöveg 

tagolása bekezdésekre. A tanult fogalmazási műfajokban való jártasság, 

szövegalkotás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írástechnika tempójának, esztétikai megjelenésének fejlesztése, 

javítása. Az önálló és a tanári segítséggel történő anyaggyűjtés 

módjainak fejlesztése.  

Az ismert fogalmazási műfajokban történő változatos, kreatív 

szövegalkotás támogatása. Újabb szövegalkotási eljárások 

megismertetése, alkalmazásának segítése. 

Digitális kompetencia fejlesztése: néhány internetes szövegtípus formai 

és tartalmi jellemzőinek megfigyelése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kialakult egyéni írástechnika további fejlesztése. Törekvés az 

esztétikus, olvasható kézírásra.  

Az írás folyamatának megtapasztalása, folytonos ön- és társkorrekció.  

Anyaggyűjtés különféle nyomtatott és elektronikus forrásokból az 

írott mű elkészítéséhez.  

A vázlatkészítés szabályainak, fajtáinak megismerése; gyakorlatok a 

vázlat kifejtéséhez, kiegészítéséhez. 

Idegen nyelvek: 

udvariassági 

formulák, egyszerű 

üzenetek 

megfogalmazása a 

tanult idegen nyelven. 
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Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelelő szókincs 

használata. 

Személyes élmények megfogalmazása különböző szöveg-típusokban:, 

jellemzés. 

 

 

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

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

túli jelentése.  

A kézzel írt és a számítógépes szövegek különbözőségei, 

hasonlóságai. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: narratív 

szövegek, 

történetmondás 

történelmi 

eseményekről, 

hősökről. 

 

Természetismeret: 

anyaggyűjtés, 

vázlatkészítés. 

 

Vizuális kultúra: a 

szöveg képe.  

 

Informatika: 

internetes 

kapcsolattartó 

műfajok; rajzos-

szöveges 

dokumentumok 

létrehozása, 

átalakítása, 

formázása. 

. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyaggyűjtés, vázlat, jellemzés. 

Nem nyelvi jel (sorköz, betű, margó stb.). 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Anyanyelvi kultúra,  ismeretek az  

anyanyelvről:helyesírás 

Órakeret  

15 óra 

Előzetes tudás 
A tanult főbb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása a 

szövegalkotásban, az írásbeli munkákban. A Magyar helyesírási szótár 

használata tanári segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A leggyakrabban előforduló, a helyesírási alapelvekre épülő helyesírási 

szabályok fokozatos önálló alkalmazásának fejlesztése az írott 

kommunikációban. A szófajokhoz kapcsolódó legalapvetőbb és 

leggyakoribb helyesírási szabályok, normák megismertetése.  

A helyzetnek megfelelő, pontos helyesírás iránti igény kialakítása, a 

helyesírást segítő segédeszközök (helyesírási szabályzat, szótár stb.) 

önálló használatának kialakítása. 

A magyar helyesírás alapelveinek ismeretében az írott magyar nyelvi 

norma tudatosítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Az alapvető helyesírási szabályok  megismerése  szófajtani 

ismeretek elsajátításához kapcsolódóan.  

A tulajdonnév és a többi alapszófaj értelemtükröztető helyesírási 

alapjainak megismerése. 

A megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos alkalmazása az 

írott szöveg megértése és szövegalkotási folyamatában; az önkontroll 

és szövegjavítás fokozatos önállósággal. Hibajavítási gyakorlatok 

segédeszközök használatával. 

Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes 

helyesírásra.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; Idegen 

nyelvek; Vizuális 

kultúra; 

Természetismeret; 

Informatika: a 

tantárgyra jellemző 

fogalmak, 

tulajdonnevek, 

földrajzi nevek, 

digitális kifejezések 

helyesírása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ábécé, elválasztás. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Anyanyelvi kultúra,  ismeretek az  anyanyelvről:a 

szavak szerkezete és jelentése 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 
A szavak szerkezeti elemzése egyszerűbb esetekben: szótő, toldalékok, 

közmondások, szólások jelentésének értelmezése, eredeti funkciójuk 

ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A magyar nyelv szinonima-gazdagságának, a szójelentések 

rétegzettségének, sokszínű kifejezőképességének fölfedeztetése. 

Szókincsbővítés, annak megtapasztaltatása, hogy ugyanazt a tartalmat 

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

. A magyar és valamely tanult, ismert idegen nyelv szerkezete közötti 

hasonlóságok és különbözőségek fölfedeztetése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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

Az ige és főnév szemantikája.  

Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások jelentésének, 

szerkezetének, használati körének megfigyelése. 

Egynyelvű szótárak használata, könyvtári kutatás, szójelentések 

csoportos és önálló feltárása. 

Idegen nyelvek: a tanult idegen nyelv szókincse, 

néhány állandósult szókapcsolata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szótő, toldalék, képző, jel, rag;  állandósult szókapcsolat, közmondás, szólás; 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Anyanyelvi kultúra,  ismeretek az  anyanyelvről:a nyelv 

szerkezete 

Órakeret  

10 óra 
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Előzetes tudás 

 

A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján 

toldalékos formában, mondatban és szövegben, megfelelő használatuk 

írott és beszélt szövegben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nyelvi tudatosság figyelemfejlesztéssel: a magyar nyelv szerkezetének 

megfigyeltetése a szóelemek és a szavak szintjének részletesebb 

vizsgálata. A magyar nyelv sajátosságának tudatosítása. 

Elemző képesség fejlesztése: a szófaji csoportok jellemző alaktani 

viselkedésének megfigyeltetése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szavak egy lehetséges osztályának, a szófajok legjellemzőbb 

csoportjainak áttekintése, szövegbeli és kommunikációs szerepük 

megfigyelése, alkalmazásuk a kommunikációban. A szófaji 

csoportok jellemző alaktani viselkedésének megfigyelése, főbb 

jellemzőinek megnevezése. 

Az alapszófajok típusai, szerkezetük, szerepük a szövegalkotásban.  

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

irányultságának kifejezésében; az ige aspektualitása. 

A főnevek kategóriái, a tulajdonnevek néhány tipikus fajtája, 

szerkezete. 

A névmások szövegszervező szerepének megfigyelése, alkalmazása 

a szövegalkotásban.  

A tanult alapszófajok leggyakoribb képzőinek és egyéb toldalékainak 

megismerése, szóalkotási gyakorlatok. 

A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv 

hangtani, szótani szerkezetével. 

Idegen nyelvek: a tanult 

idegen nyelv 

hangállománya, 

hangtani, szótani 

szerkezete. 

 

Természetismeret: az 

ember hangképző 

szervei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

alapszófaj (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, névmás, igenév). 
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IRODALOM  

6. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése:ballada Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Verses kisepikai alkotások; a népköltészet és műköltészet 

megkülönböztetése. 

Hangsúlyos verselés; rím. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A ballada műfaji jellemzőinek, sajátos szerkesztés- és  előadásmódjának 

megismerése; magatartásformák, erkölcsi értékek elemzése. 

Memoriterek kifejező tolmácsolása, különböző előadásmódok 

megvitatása. 

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

szempontok befogadásával, megértésével (szerkezet, műfaji jellemzők, 

magatartásformák). 

 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Egy népballada értelmezése és 

előadása (pl. Kőmíves Kelemen 

vagy Kádár Kata). 

A műfaji sajátosságok 

megfigyelése, elemzése 

(szaggatottság, kihagyás, 

elhallgatás stb.). 

 

Arany János: A walesi bárdok – 

egy műballada értelmezése és 

előadása. 

Egyszólamú, egyenes vonalú 

(lineáris) szerkezet. 

Műfaji sajátosságok (pl. 

kihagyásosság) és művészi 

megoldások (pl. ismétlés, 

fokozás, szórendcsere/inverzió, 

versforma, zeneiség). 

Magatartásformák; bűn és 

bűnhődés, lélektaniság. 

A tanuló 

 megismeri a ballada műfaji 

jellemzőit, sajátos 

szerkesztés- és 

előadásmódját;  

 tudja, hogy a népköltészeti 

alkotások többféle 

változatban létezhetnek;  

 elő tud adni egy népballadát 

(memoriter);  

 értelmezi Arany János A 

walesi bárdok című balladáját 

(memoriter); 

 műismereti minimuma: egy 

népballada és egy Arany-

ballada. 

Erkölcstan: bűn, erény, 

lelkiismeret. 

 

Ének-zene: népdal, 

népballada.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Időmértékes verselési rendszer, versláb, jambus, jambikus verselés, 

spondeus, félrím, belső rím, alliteráció, szórendcsere. Irodalmi művekhez 

kapcsolódó szövegalkotási feladatok készítése, különféle műfajokban: 

elbeszélés, leírás, jellemzés, kreatív írások. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése:Monda, 

rege 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Mondák, legendák. Mitológiai történetek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak belátása, hogy a múlt megismerése segíti a jelenben való 

eligazodást, önmagunk megismerését. Olvasmányélmények célirányos 

felidézése, következtetések megfogalmazása, korábbi és új szövegek 

megismerése alapján mondatípusok rendszerezése. A képzelet, a 
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kreativitás, az íráskészség fejlesztése. A kritikai gondolkodás 

fejlesztése: a történeti forrás és a mondafeldolgozás különbségének 

beláttatása. Arany János Rege a csodaszarvasról című művének elemző 

bemutatása.  

 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar mondák, pl. őstörténeti 

mondák/eredetmondák, történeti 

mondák, helyi mondák (pl. A 

fehér ló mondája; vármondák, 

Lehel, Zotmund mondája). 

 

Arany János: Rege a 

csodaszarvasról – műértelmezés. 

A csodaszarvas-monda 

feldolgozása(i) és a történeti 

források. 

A tanuló 

 a már korábbról ismert művek 

olvasásával felidézi a műfaji 

sajátosságokat; 

 felidéz népköltészeti 

műfajokat; 

 megismer, rendszerez 

mondatípusokat; 

 kreatív írásokat készít (pl. 

helyi monda, 

keletkezéstörténet);  

 képes Arany János Rege a 

csodaszarvasról című 

művének elemző 

bemutatására (részletek, 

memoriter is), a mondai 

anyag és a művészi 

feldolgozás összevetésére. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: 

forrástípusok, 

forráselemzés; 

történetek és 

magyarázatok a 

magyarság 

vándorlásáról és a 

honfoglalásról. 

 

Ének-zene: népdalok 

felidézése. 

 

Vizuális kultúra: 

honfoglaláskori 

művészet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése:Arany 

János: Toldi 

Órakeret 

25 óra 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Magatartásformák (indulat, hirtelen harag) elutasítása, erkölcsi értékek 

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

szövegértelmező, műértelmező képesség fejlesztése (tér- és 

időviszonyok, cselekmény, a szereplők kapcsolatai; magatartások 

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

az ítélőképesség fejlesztése.  

 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

A Toldi cselekménye, szerkezete.  

Toldi Miklós helyzete, tettei, 

magatartása (értelmezés, 

jellemzés); kapcsolatai, 

konfliktusai (elemzés).  

Arany lélekábrázolása (családi 

A tanuló  

 felismeri az elbeszélő 

költemény műfaját;  

 elemzi a tér- és 

időviszonyokat; ismeri a 

cselekményt; jellemzi a 

Erkölcstan: bűn és 

erény, lelkiismeret, 

megtisztulás. 

 

Ének-zene: ritmizálási 

gyakorlatok. 
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kapcsolatok; bűn és 

megtisztulás).  

 

A megjelenítés eszközei (az 

egységenkénti feldolgozás során 

a poétikai eszközök elemzése: 

képek, pl. hasonlat, 

megszemélyesítés, metafora; 

alakzatok, pl. ellentét, párhuzam, 

túlzás, felsorolás, részletezés, 

szótőismétlés). 

Verselési elemzések, ritmizálási 

gyakorlatok.  

szereplőket és minősíti 

kapcsolataikat a Toldi 

részletes feldolgozása során;  

 alkalmazza a kapcsolódó 

elméleti fogalmakat (pl. 

verses epika; elbeszélő 

költemény);  

 felismeri a poétikai 

eszközöket (szóképek, 

alakzatok), a versritmust; 

 képes önálló szövegalkotási 

feladatok megoldására 

(különféle közlésformák; 

nézőpontváltás stb.); 

 képes saját véleményének 

megfogalmazására;  

 tud memoritereket előadni 

(szövegrészletek a műből). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

felező 12-es, sormetszet. Irodalmi művekhez kapcsolódó szövegalkotási 

feladatok készítése, különféle műfajokban: elbeszélés, leírás, jellemzés, 

levél, érvelő szövegek, kreatív írások. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Irodalmi kultúra, irodalmi művek 

értelmezése:Érzelmek, hangulatok, gondolatok 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

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

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

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

alkotásáról (memoriterek is). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak belátása, hogy az irodalmi művek olvasása gazdagítja érzelmi 

életünket. A befogadási képességek növelése különböző kifejezésmódú 

szövegek olvasásával, feldolgozásával. Jellemző motívumok, témák 

azonosítása. Képesség az epikai és lírai műnem megkülönböztetésére 

(az ábrázolás irányultsága alapján). 
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Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák, motívumok lírai 

alkotásokban (pl. természet, 

évszakok, napszakok, szerelem). 

A lírai műnem sokszínűsége: 

változatos szerkezeti 

megoldások, képiség, zeneiség, 

hangnemek – eltérő alkotói 

magatartások.  

 

Szemelvények a magyar 

irodalom különféle műfajú 

alkotásaiból, pl. Csokonai Vitéz 

Mihály, József Attila, Petőfi 

Sándor, Radnóti Miklós, Szabó 

Lőrinc, Weöres Sándor műveiből 

– értelmezések, poétikai és 

verstani gyakorlatok.  

 

A választott művekhez 

kapcsolódó fogalmi ismeretek. 

A tanuló  

 megkülönbözteti az epikai és 

lírai műnemet (az ábrázolás 

irányultsága alapján);  

 felismeri a lírai műnemnek a 

líra alanyára 

vonatkoztatottságát (bármely 

líratípusban, pl. gondolat- 

vagy hangulatlíra); 

 bővíti ismereteit a 

kifejezésmódokról; 

 felismer jellemző témákat, 

motívumokat (pl. természet, 

évszakok, napszakok);  

 felismeri a művészi 

stíluseszközöket és elemzi 

azok hatását. 

Ének-zene: 

megzenésített versek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Irodalmi kultúra, irodalmi művek 

értelmezése:Próbatételek, kalandok, hősök 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Hősies magatartásformák a korábbi olvasmányélményekben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A „próbatétel, kaland, hősiesség” tematika alapján is emberi 

alaphelyzetek, irodalmi témák, formák felismerése, a tematika sok 

szempontú megközelítése (pl. jellemformálás, archetipikus helyzetek). 

Felkészítés a téma megjelenésének változatosságára; különböző 

korszakban írott, eltérő műfajú művek befogadására. A befogadói 

tapasztalatok, a szókincs, a poétikai ismeretek bővítése a Lúdas Matyi 

feldolgozása révén.  

 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

A hősies magatartás néhány 

példája, változata; a próbatételek, 

kalandok szerepe. 

 

A görög mitológiától és a 

Bibliától (pl. Héraklész, 

Odüsszeusz; Dávid és Góliát, 

Sámson) a klasszikus és a kortárs 

ifjúsági irodalomig (kis- és 

A tanuló 

 megismer az irodalmi művek 

segítségével néhány példát a 

hősies magatartásra;  

 megfigyeli, hogy a 

próbatételek, kalandok 

miként formálják a 

személyiséget, jellemet;  

 a „próbatétel, kaland, 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: hősök, 

történetek, legendák 

elemzése.  

 

Vizuális kultúra: 

hősök, próbatételek, 

kalandok 
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nagyepikai művek, műrészletek; 

verses és prózai formák).  

 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi – 

műértelmezés. 

Szerkezet (a négy levonás 

kapcsolódása; ismétlés és 

fokozás); a konfliktusok jellege; 

népiesség és időmértékes forma. 

hősiesség” tematika alapján is 

felismer emberi 

alaphelyzeteket és irodalmi 

témákat, formákat; felismeri 

az emberi kapcsolatok 

sokféleségét és a téma 

megjelenésének 

változatosságát korszaktól, 

műfajtól és formától 

függetlenül;   

 felfedez archetipikus 

helyzeteket bibliai, mitológiai 

történetekkel;  

 részt vesz ajánlott 

olvasmányok közös 

feldolgozásában (tér- és 

időviszonyok, cselekmény, 

szereplők, elbeszélői 

nézőpont, szerkezet stb. 

elemzésében);   

 választhatja klasszikus és 

népszerű ifjúsági regények 

bemutatását (szemelvények 

vagy egyéni beszámolók, 

ajánlások); az érdeklődés 

felkeltésének céljából is (a 

mű hatása);   

 gyakorolja a jegyzetelést, 

vázlatkészítést;  

 képes Fazekas Mihály Lúdas 

Matyi című művének elemző 

bemutatására, esetleg egyik 

levonásának dialogikus 

megjelenítésére;  

 képes vélemény szóbeli és 

írásbeli megfogalmazására az 

olvasott szövegek 

szereplőinek tetteiről, 

érzelmeiről, gondolatairól, a 

megjelenített emberi 

helyzetekről, folyamatos 

fejlesztési célként. 

képzőművészeti 

megjelenítése. 

 

Erkölcstan: a 

próbatétel, kaland, 

hősiesség lehetséges 

összefüggései. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

daktilus, spondeus, kötött verssor, hexameter. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek 

értelmezése:Gárdonyi Géza: Egri csillagok – házi 

olvasmány 

Órakeret 

18 óra 
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Előzetes tudás 
Korábban olvasott regények, ifjúsági regények.  

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

szereplő; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alapvető erkölcsi értékekkel való azonosulás (szerelem, hazaszeretet, 

hűség, helytállás), az emberi magatartások megítélése és értékelése. A 

házi olvasmányok korábban megismert megközelítési lehetőségeinek 

felidézése, alkalmazása. Felkészítés a mű sok szempontú befogadására, 

értelmezésére; az olvasottak önálló dokumentálására (pl. motívumok 

azonosítása, jegyzetelés, vázlat). Kreativitás fejlesztése szövegalkotási 

gyakorlatokkal. 

 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok – 

sok szempontú megközelítés. 

Tér- és időviszonyok 

(cselekményidő/külső, történelmi 

idő), cselekmény, szerkezet; a 

szereplők csoportjai, 

kapcsolataik; konfliktusok. 

Elbeszélői nézőpont, 

jellemábrázolás, ábrázolásmód. 

Bornemissza Gergely életútja. 

 

A mű fontos témái (történelem, 

hősiesség, barátság, szerelem, 

árulás stb.) és motívumai (pl. 

hold, csillag, gyűrű). 

A tanuló 

 alkalmazza a házi 

olvasmányok korábban 

megismert megközelítési 

lehetőségeit;   

 előzetesen felkészül a mű sok 

szempontú értelmezésére 

(feladatok; adatkeresés, 

jegyzetelés, vázlatkészítés 

stb.); 

 képes szövegalkotási 

feladatok megoldására 

(szóban/ írásban), pl. leírás, 

jellemzés, elbeszélés 

nézőpontváltással, levél, 

kreatív írás;  

 képes szövegrészlet 

megtanulására, esetleg 

jelenet, dialógus előadására, 

dramatikus játékra.   

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: adott 

történetekben a valós 

és fiktív elemek 

megkülönböztetése. 

 

Informatika: egynyelvű 

szótárak (pl. 

jelképszótár, 

szimbólumszótár) 

használata. 

 

Természetismeret: a 

regényhez kapcsolódó 

topológia. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Írás, szövegalkotás 

Órakeret 

10 óra 

 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kommunikációs képességek fejlesztése; az önismeret, a nyelvi kultúra 

növelése. Elbeszélés, leírás, jellemzés közlésformáinak folyamatos 

gyakorlása, rövid érvelő szövegek készítése. A kapcsolattartás digitális 

műfajainak alkalmazása.  
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Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Irodalmi művekhez kapcsolódó 

szövegalkotási feladatok 

készítése, különféle műfajokban 

(elbeszélés, leírás, jellemzés, 

levél). 

Érvelő szövegek. 

Kreatív írások.  

A tanuló képes  

 az elbeszélés, leírás, 

jellemzés közlésformáinak 

folyamatos gyakorlására; 

 rövid érvelő szövegek 

készítésére; 

 néhány, különféle típusú, a 

mindennapokban megjelenő 

írott és elektronikus szöveg 

elkészítésére (meghívó, e-

mail stb.); 

 saját hibáinak felismerésére, 

javítására, igényli ezek 

kiküszöbölését gyakorlással, 

feladatmegoldással, és 

törekszik készségszintjének 

folyamatos fejlesztésére. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; 

Természetismeret; 

Matematika; Vizuális 

kultúra: narratív 

szövegek, leírások, 

érvelő szövegek 

alkotása. 

 

Informatika: a digitális 

írásbeliség 

kapcsolattartó 

műfajainak ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Írásbeli kapcsolattartás, elbeszélésfajták, érv, nézőpont, érvelés. 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén  

A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően 

megfogalmazni, adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi 

jeleket. Képes rövidebb szóbeli üzenetek, rövidebb hallott történetek 

megértésére, összefoglalására, továbbadására.  

Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési 

módokat. Képes önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban 

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

Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra.  

Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális 

(átfogó) megértése, a szövegből az információk visszakeresése mellett 

képes újabb és újabb szövegértési stratégiákat megismerni, azokat 

alkalmazni. Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és 

ismeretszerzés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és 

korosztálynak szóló ismeretterjesztő források). 

Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját 

módszerét fejleszteni, hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát 

találni, és azt alkalmazni.  

A tanuló ismeri a tanult alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, 

határozószó, igenevek, névmások), valamint az igekötők általános 

jellemzőit, alaki sajátosságait, a hozzájuk kapcsolódó főbb helyesírási 

szabályokat, amelyeket az írott munkáiban igyekszik alkalmazni is. 

A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív 

szókincsében is alkalmazni. 

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

címe vagy részlete említésével három népdalt. Különbséget tud tenni a 

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

mese és a monda között. El tudja különíteni a ritmikus szöveget a 
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prózától. Felismeri a hexameteres szövegről, hogy az időmértékes, a 

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

művet Petőfitől és Aranytól, képes egyszerűbb összehasonlítást 

megfogalmazni János vitéz és Toldi Miklós alakjáról. Képes értelmezni A 

walesi bárdokban rejlő üzenetet, és meg tudja világítani 5–6 mondatban az 

Egri csillagok történelmi hátterét. El tudja különíteni az egyszerűbb 

versekben és prózai szövegekben a nagyobb szerkezeti egységeket. Össze 

tudja foglalni néhány hosszabb mű cselekményét (János vitéz, Toldi, A 

Pál utcai fiúk, Egri csillagok), meg tudja különböztetni, melyik közülük a 

regény és melyik az elbeszélő költemény. Értelmesen és pontosan, tisztán, 

tagoltan, megfelelő ritmusban tud felolvasni szövegeket. Részt tud venni 

számára ismert témájú vitában, és képes érveket alkotni. Ismert és 

könnyen érthető történetben párosítani tudja annak egyes szakaszait a 

konfliktus, bonyodalom, tetőpont fogalmával. Képes az általa jól ismert 

történetek szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket feltárni. Képes 

néhány példa közül kiválasztani az egyszerűbb metaforákat és 

metonímiákat. Képes egyszerűbb meghatározást adnia következő 

fogalmakról: líra, epika, epizód, megszemélyesítés, ballada, dal, rím, 

ritmus, mítosz, motívum, konfliktus. Képes művek, műrészletek szöveghű 

felidézésére. 

Az olvasott és megtárgyalt irodalmi művek nyomán képes azonosítani 

erkölcsi értékeket és álláspontokat, képes megfogalmazni saját erkölcsi 

ítéleteit. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.évfolyam 

Fejlesztési célok: 

• A szépirodalmi alkotások érzelmi hatásaira építve közvetítse a magyar nyelv és kultúra 
elválaszthatatlanságát, segítse a pozitív érzelmek és értékek elfogadását, valamint a 
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hazaszeretet, 
felelősségérzet kialakulását. 

Fejlesztési feladatok: 
 
• Versek, elbeszélések, regényrészletek tartalmi és nyelvi szépségeinek felismertetésével 

az esztétikai érzelmek formálása (gyönyörködés, feszültség, derű, stb.). 
• Az egyéni mondanivaló kifejezésének és a közösségi élet „párbeszédeibe” való 

bekapcsolódás 
képességének fejlesztése. 
• Az értelmes tanulás képességének fejlesztése. 
• Szókincs gazdagítása az irodalmi művek, ismeretterjesztő és publicisztikai írások szó- és 
kifejezésanyagának értelmeztetésével és gyűjtésével. 
• Nemzeti irodalmunk néhány kiemelkedő alkotásának megismerése. 
• Műfajelméleti, stilisztikai, verstani ismeretek nyújtása. 
• Mondattani alapismeretek megismerése, a helyesírási készség továbbfejlesztése. 
• A magyar irodalom és történelem „kötődéseinek”, kapcsolatának felismertetése. 
• Segédkönyvek, lexikonok, szótárak használata. 

 
Fejlesztési követelmények: 

 
• Legyen képes összehangolni verbális megnyilvánulásait a testbeszéddel. 
• Udvariasan működjön együtt a felnőtt és kortárs beszédpartnerekkel. 
• Törekedjen a mindennapi beszédben a kultúrált és pontos megfogalmazásra. 
• Társaival együttműködve – aktívan – vegyen részt a dramatikus játékokban. 
• Legyen képes segítséggel értelmezni és alkalmazni a tanult nyelvtani és nyelvhelyességi 

ismereteket. 
• Használja a tanult szófaji ismereteket. 
• Ismerje fel a tanult mondatszerkezeteket. 
• Legyen jártas mondatok elemzésében. 
• Alkalmazza a tanult, gyakorolt helyesírási szabályokat. (helyesírásunk alapelvei) 
• Önállóan tudjon önellenőrzést, hibajavítást végezni. 
• Rendelkezzen adottságainak megfelelő írásmóddal, írástempóval különböző feltételek 

mellett: másolás, 
diktálás, önálló írás. 
• Segítségnyújtás mellett legyen képes szövegelemző műveletekre szóban, írásban. 
• Segítséggel végezzen szövegtömörítést. 
• Segítséggel tudjon vázlatot készíteni. 
• Tanári segítséggel tudjon összefüggően beszámolni az olvasott eseményekről és az azok 

által szerzett 
élményeiről (helyzetek; jellemek; érzelmek; gondolatok; összefüggések). 
• Tudjon önállóan tájékozódni a könyvtárban.Lehetőség szerint vegyen részt színházi 

előadáson, tartsa be a színházlátogatás szabályait. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 
Órakeret 

13 óra 
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Előzetes tudás 

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

beszédhelyzet; nem nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, gesztus, 

testtartás, távolság, külső megjelenés.  

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

kapcsolat, valamint a különféle beszédhelyzetekben való részvétel 

formái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társas viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciák 

fejlesztése, a kulturált véleménynyilvánítás, vitázás alapelveinek 

tudatosítása, a konfliktuskezelés képességének fejlesztése.  

Különféle iskolai közéleti és kisközösségi beszédhelyzetek sémái, a 

helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs, 

nyelvi viselkedés gyakoroltatása. A magyar nyelv kiejtési 

sajátosságainak (hangsúly, hanglejtés) tudatosításával a nyelvi, nemzeti 

identitás erősítése.  

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

attitűd, a másság iránti tisztelet erősítése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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

beszédhelyzetnek megfelelően használó megnyilatkozás. 

 

A különféle mindennapi megnyilatkozások üzeneteinek dekódolása. 

 

Az érvelés alapjainak megismerése. Részvétel beszélgetésben, 

vitában, a saját álláspont előadása, megvédése, esetleges korrigálása 

a témának, a kommunikációs helyzetnek megfelelő kifejezésmóddal. 

Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai, családi, baráti) 

helyzetekben. 

 

A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: megbeszélés, 

vita, kiselőadás, a helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő 

beszédmód, szókincs használata. 

Minden tantárgy: 

felszólalás, kiselőadás, 

(ünnepi) beszéd, 

részvétel 

beszélgetésben, 

vitában.  

 

Vizuális kultúra: 

szöveg és kép 

kapcsolata a vizuális 

médiumokban. 

 

Dráma és tánc: 

kifejező szövegmondás 

dramatikus játékban. 

 

Ének-zene: 

beszédhang, énekhang, 

beszédtempó, ritmus. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vélemény, vita, érv; megbeszélés 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Olvasás, szövegértés 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A tanult szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, 

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

különféle megjelenésű és típusú szövegeken. A saját szövegértési hiba 

felismerése, korrigálása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szövegfeldolgozási módok, adatkeresési technikák, olvasási formák 

(intenzív és extenzív olvasás) megismertetése. 

A kifejező szövegtolmácsolás képességének fejlesztése. 

A tanulási képesség fejlesztése: adatkeresési technikák, 

információkezelési módok megismertetése, gyakorlati alkalmazása 

nyomtatott és elektronikus szövegekben. 

Kritikai gondolkodás fejlesztése: az elektronikus, internetes 

információforrások kezelése a megbízhatóság, hitelesség 

szempontjából. A tömegkommunikációs szövegekben rejlő 

manipulációk felismerésének képességének fejlesztése.  

A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak 

felismertetése, a nehézségek tudatosítása.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A megismert szövegfeldolgozási módok gyakorlása, újabb 

technikák, olvasási formák megismerése (intenzív és extenzív 

olvasás), azok gyakorlatban történő alkalmazása. 

A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás. 

A különféle szövegfeldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, kreatív 

olvasás) használata elektronikus és nyomtatott, folyamatos és nem 

folyamatos szövegeken.  

Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák 

összefüggéseinek felfedése, értelmezése. 

Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás).  

 

Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a 

különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és 

használhatóságának kérdése. 

Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái. 

Elektronikus és nyomtatott szótárhasználat. 

Minden tantárgy: az 

egyes tantárgyakban 

olvasott szövegek 

feldolgozásának 

tantárgyi sajátosságai.  

 

Informatika: keresési 

ismeretek alkalmazása.  

 

Vizuális kultúra: ábrák, 

képek, illusztrációk 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatkeresés, szótár, folyamatos szöveg, nem folyamatos szöveg, 

szövegfeldolgozás. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Írás, szövegalkotás 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, jegyzet- és vázlatkészítés különböző technikákkal. 

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

példák, érvek) a könyvtár nyomtatott és elektronikus eszközeinek  és 

forrásainak felhasználásával. 

A tanult műfajokban történő önálló szövegalkotás. A fogalmazás 

folyamatközpontúságának alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társas kultúrában való részvételhez szükséges írástechnikai 

kompetenciák fejlesztése: az érzelmek hiteles kifejezésének képessége, 

a szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásának képessége, 

konfliktuskezelés képessége, udvariassági formulák ismerete, 

alkalmazása stb.Többféle jegyzetelési technika, forma elsajátíttatása, a 

célnak megfelelő kiválasztása, alkalmazása tanári segítséggel.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus 

szövegek írása. Forrásjegyzék önálló elkészítése,  

A tanulást segítő papíralapú és számítógépes jegyzetelés gyakorlása, 

törekvés a legoptimálisabb egyéni forma kialakítására. 

 

Különböző nézőpontú és műfajú szövegek alkotása: elbeszélés, 

jellemzés, vélemény. 

 

 

Informatika: a 

szövegszerkesztő 

programok lehetőségei. 

 

Vizuális kultúra: 

tipográfia ismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jegyzet, vélemény, elektronikus szöveg, komment. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az 

anyanyelvről:helyesírás 

Órakeret  

14 óra 

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

hagyomány elve, egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás 

folyamatában; önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi tudatosság növelése: a normakövető és a normától eltérő 

helyesírás értelemtükröztető szerepének értelmezése. Szövegértelmezési 

képességek fejlesztése: a mondatfajták, a mondat szerkezeti típusainak 

írásjelhasználata; a szöveg központozásának  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyesírás értelemtükröztető szerepének felhasználása különféle 

írásbeli műfajokban. 

Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai.  

 

Informatika: a 

helyesírási ellenőrző 

programok. 

 

Vizuális kultúra: 

tipográfiai ismeretek – 

esztétikus és célszerű 

íráskép. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Központozás, írásjel (vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kettőspont, 

gondolatjel) 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről:a nyelv 

szerkezete és jelentése 

Órakeret  

 12óra 

 

Előzetes tudás 

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

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

melléknévi, határozószói igenév. 

Mondatfajták típusai, használatuk. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyeltetése mondat- és 

szövegépítő eljárásokkal. A mondatfajták közlési szándékának 

felismertetése a beszélt és írott nyelvben, alkalmazásuk a mindennapi 

kommunikációban.  

A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az 

elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 

A viszonyszók és mondatszók funkcionális szerepének megismertetése. 

A modalitásnak (a mondatfajtáknak) megfelelő akusztikai eszközök 

tudatosítása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete, mondatfajták, 

szövegszervező ereje. 

Mondatátalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a 

kommunikációs szándéknak megfelelően szóban és írásban.  

 

Szószerkezetek típusai, fajtái: mellérendelés, alárendelés. 

A szószerkezetek és a mondatok megalkotásában szerepet játszó 

viszonyszók és mondatszók.  

A szószerkezettípusok felépítésének megfigyelése, felismerésük és 

alkotásuk.  

A fő mondatrészek szerepének és mondatbeli viszonyainak, a 

hozzájuk kapcsolódó vonzatok jellemzőinek tanulmányozása. 

Fő mondatrészek szerepe, funkciója és fajtái, mondatbeli viszonyaik, 

vonzatok. 

 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális 

kommunikáció, a 

vizuális közlések 

felépítése. 

 

Idegen nyelvek: a 

tanult idegen nyelv 

szóalkotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

Egyszerű mondat; tagolt és tagolatlan mondat; minimális és bővített 

mondat. 

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

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

Szószerkezet, mellérendelő és alárendelő szószerkezet. 

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

Mondatszó, indulatszó, módosítószó. 
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IRODALOM 

7. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalmi kultúra,irodalmi művek értelmezése: 

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, 

legenda, anekdota) 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

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

Mese, monda, mitológiai történet, bibliai elbeszélés.  

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

párbeszéd, leírás; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az érzelmi tartalmak felismerésének (pl. indulatok, szeretet, 

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

választások értelmezésének és véleményezésének fejlesztése. 

Az irodalmi élmény befogadásának és megosztásának fejlesztése.  

 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egyes kisepikai műfajok 

sajátosságai (pl. tér-, 

időviszonyok, előreutalás, 

késleltetés, nézőpont, 

szerkesztésmód, szereplők, 

hangnem, téma, motívumok). 

Kosztolányi Dezső, Mikszáth 

Kálmán és más magyar 

elbeszélők alkotásai.  

A tanuló kisepikai alkotásokban  

 azonosítja, elemzi az idő- és 

térviszonyokat; 

 érzékeli az elbeszélés és a 

történet időrendje közötti 

eltérést; 

 azonosítja az előreutalásokat, 

késleltetéseket;  

 felismeri az elbeszélői 

nézőpontot, beszédhelyzetet;  

 műelemzések nyomán rögzíti 

az egyes műfajok 

sajátosságait;  

 azonosítja az irodalom nagy 

témáit, pl. család, iskola, 

gyerekek és felnőttek, 

próbatételek;  

 képes az irodalmi élmény 

megosztására;  

 képes érzelmi tartalmak 

felismerésére, erkölcsi 

választások értelmezésére és 

véleményezésére, pl. 

indulatok, szeretet, 

együttérzés, segítőkészség, 

félelem, bizalom, hála;  

 memoriterek (prózaepikai 

szövegrészletek) előadására. 

Erkölcstan: 

nemzedékek, család, 

felnőttek, gyerekek 

kapcsolatai.  

 

Dráma és tánc: érzelmi 

tartalmak kifejezése 

drámajátékban, 

szerepjátékban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

Fejlesztési cél 
Irodalmi kultúra,irodalmi művek értelmezése: 

Nagyepikai alkotás – regényelemzés  

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Regényelemzések a megelőző évfolyamokból (házi és egyéni 

olvasmányok, ifjúsági regények).  

Nagyepikai művek jellemzői: szerkezet, idő- és térviszonyok, 

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

rendszere; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése és tudatosítása, hogy az elemző-értelmező olvasás 

elmélyíti az élmény- és tapasztalatszerzést, hogy az irodalomolvasás 

érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények forrása. 

Epikai alkotások elemző, értelmező képességének fejlesztése. 

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

elemzése; az elbeszélés és a történet időrendje közötti eltérés 

érzékeltetése; az előreutalások, késleltetések szerepét azonosító 

szövegértelmező képességek fejlesztése. A műelemzések alapján 

műfaji, poétikai, tematikai, erkölcsi következtetések 

megfogalmazásának képessége. 

Az irodalmi élmény megosztása, önálló olvasmányválasztás indoklása, 

olvasmányainak ajánlása. 

 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter 

esernyője – sok szempontú 

megközelítés. 

Tér- és időviszonyok, 

cselekmény, szerkezet, 

anekdotikusság. 

A szereplők jellemzése (egyéni 

állásfoglalással). 

Elemzések, értelmezések és 

kreatív írások.  

 

Ajánlott és/vagy egyéni 

olvasmányok, pl. Jules Verne, 

Mark Twain, Dickens és mások 

műveiből; a klasszikus és kortárs, 

magyar és világirodalmi ifjúsági 

irodalomból – műbemutatások, 

értelmezések, ajánlások (a házi 

olvasmányok megközelítési 

szempontjainak alkalmazása, 

önálló állásfoglalással).  

A tanuló nagyepikai 

alkotás(ok)ban  

 azonosítja, elemzi az idő- és 

térviszonyokat; 

 érzékeli az elbeszélés és a 

történet időrendje közötti 

eltérést; 

 azonosítja az előreutalásokat, 

késleltetéseket; 

 felismeri az elbeszélői 

nézőpontot, beszédhelyzetet; 

 a műelemzés nyomán rögzíti 

a műfaji sajátosságokat; 

 azonosítja az irodalom nagy 

témáit (pl. család, gyerekek és 

felnőttek, próbatételek, 

szerelem); 

 képes az irodalmi élmény 

megosztására; 

 képes a szereplők 

jellemzésére, tetteik 

minősítésére; erkölcsi 

választások értelmezésére és 

véleményezésére; 

 memoriterek (prózaepikai 

szövegrészletek) előadására; 

 képes annak felismerésére és 

tudatosítására, hogy az 

Informatika: források 

önálló feltárása és 

felhasználása. 

 

Földrajz: az olvasott 

művek topológiája. 

 

Erkölcstan: erkölcsi 

dilemmák. 
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elemző-értelmező olvasás 

elmélyíti az élmény- és 

tapasztalatszerzést;  

 képes az irodalmi élmény 

megosztására, 

olvasmányainak ajánlására; 

 alkalmas az önálló 

olvasmányválasztás 

indoklására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Irodalmi kultúra,irodalmi művek értelmezése: Lírai 

műfajok (óda, himnusz, elégia, dal, epigramma) 

Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás 

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

életkép.  

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

es.) Időmértékes verselés, versláb. Rím, rímelhelyezkedés, páros rím, 

félrím, alliteráció. Szóképek: hasonlat, megszemélyesítés, metafora. 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető lírai műfajok sajátosságainak (pl. beszédhelyzet, 

megszólított; tematika, motívumok, műfaji és tematikus kapcsolatok) 

felismerése különböző korok alkotóinak művei alapján. A ritmusérzék, a 

belső hallás fejlesztése. Szövegértési és szövegelemző képességek 

fejlesztése: alakzatok, képek azonosítása, a jelentésteremtő szerep 

elemzése, a kompozíció meghatározó elemeinek értelmezése, érzelmi 

tartalmak megértése. Szövegelemzések, értelmezések sok szempontú 

megközelítésben. A szöveghű, kifejező szövegmondás fejlesztése. 

 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Alkotások műfaji szempontokból 

a magyar irodalom különféle 

korszakaiból, pl. Ady Endre, 

Arany János, Csokonai Vitéz 

Mihály (A Reményhez), Janus 

Pannonius (Pannónia dicsérete), 

József Attila, Kölcsey Ferenc, 

Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, 

Szabó Lőrinc, Vörösmarty 

Mihály, Weöres Sándor műveiből 

és kortárs magyar lírai 

alkotásokból. 

Tematikus, motivikus 

kapcsolódások felismerése – a 

műválasztás felölel alapvető lírai 

témákat (pl. természet, évszakok 

A tanuló  

 felismeri az alapvető lírai 

műfajok sajátosságait 

különböző korok alkotóinak 

művei alapján (elsősorban 

19-20. századi alkotások);  

 felismeri néhány lírai mű 

beszédhelyzetét, a 

megszólító-megszólított 

viszony néhány jellegzetes 

típusát; 

 azonosítja a művek 

tematikáját, meghatározó 

motívumait; felfedez műfaji 

és tematikus-motivikus 

kapcsolatokat;  

Ének-zene: ritmusok, 

ritmusfajták 

azonosítása. 

 

Vizuális kultúra: a 

kompozíció szerepe a 

festészetben, 

építészetben. 
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és napszakok, szülőföld, haza, 

család, szerelem, öntudat, 

költősors, költészet/ars poetica).  

 

Nemzeti himnuszunk, ódáink – 

Kölcsey: Hymnus; Vörösmarty: 

Szózat; Petőfi: Nemzeti dal – 

műértelmezések, sok szempontú 

elemzések (pl. vershelyzet, 

szerkezet, műfaji változat, 

poétikai megoldások, versforma). 

 azonosítja a zenei és ritmikai 

eszközök típusait, felismeri 

funkciójukat, hangulati 

hatásukat; 

 azonosít képeket, alakzatokat, 

szókincsbeli és mondattani 

jellegzetességeket, a lexika 

jelentésteremtő szerepét 

megérti a lírai szövegekben; 

 megismeri a kompozíció 

meghatározó elemeit (pl. 

tematikus szerkezet, tér- és 

időszerkezet, logikai 

szerkezet, beszédhelyzet és 

változása); 

 felismer érzelmi tartalmakat;  

 sok szempontú 

megközelítésben elemez, 

értelmez különféle műfajú 

lírai alkotásokat és meg is 

tanul néhányat (pl. 

elégia/Csokonai Vitéz 

Mihály: A Reményhez; 

epigramma/Janus Pannonius: 

Pannónia dicsérete); 

 sok szempontú 

megközelítésben értelmezi, 

elemzi nemzeti 

himnuszunkat, ódáinkat 

(Kölcsey: Hymnus; 

Vörösmarty: Szózat; Petőfi: 

Nemzeti dal; memoriterek is).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

időmértékes verselés, rímtelen időmértékes verselés, versláb, spondeus, 

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

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

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

szórendcsere.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Irodalmi kultúra,irodalmi művek értelmezése: Egy 

korstílus – a romantika 

Órakeret 

11 óra 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az irodalmi művek megismerése során a múlt értékes törekvéseinek 

megbecsülése, azonosulás a máig ható értékekkel. 

Ismerkedés egy korstílussal, korstílus és mű/vek összefüggéseivel. 

Romantikus jegyek, vonások azonosítása, megnevezése, művészeti 

kapcsolódások feltárása. Képesség az önálló ismeretszerzésre, digitális 

források használatával. 
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Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Egy korstílus – a romantika.  

Egy-két szemelvény a korszak 

jellemző alapvetéseiről, 

törekvéseiről (pl. szabadság az 

irodalomban; új, jellegzetes 

műfajok; kevertség, töredékesség; 

romantika és népiesség). 

 

Szemelvények Kölcsey, 

Vörösmarty, Petőfi korstílusra 

jellemző, különféle műfajú, 

tematikájú alkotásaiból (pl. 

Kölcsey: Huszt; Vörösmarty: 

Ábránd; Petőfi: Egy gondolat 

bánt engemet…). 

A tanuló 

 ismerkedik egy korstílussal, a 

korstílus és egy-egy mű 

közötti összefüggéssel; 

 ismerkedik a korszak irodalmi 

életével (pl. folyóiratok, 

színházi élet, irodalmi 

kapcsolatok); 

 megismeri a korszakolás 

nehézségeit; a romantika 

hátterét, esztétikai elveit, 

törekvéseit, ábrázolásmódját, 

hangnemeit; a stílus 

formajegyeit; 

 ismerkedik romantika és 

népiesség, romantika és 

reformkor összefüggésével; 

 jellemző műveken felismeri a 

legjellemzőbb romantikus 

jegyeket, vonásokat; 

 felismer zenei és 

képzőművészeti 

vonatkozásokat, 

kapcsolódásokat; 

 az önálló ismeretszerzés 

többféle módszerével (pl. 

internet, elektronikus 

könyvtár) is gyűjt 

információkat. 

Vizuális kultúra: 

romantikus 

festmények, épületek, 

viseletek. 

 

Ének-zene: a zenei 

romantika. 

 

Informatika: önálló 

ismeretszerzés, a 

források azonosítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

romantikus képalkotás. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalmi kultúra,irodalmi művek értelmezése: 

Nagyepikai alkotás – egy Jókai-regény és a romantikus 

korstílus (regényelemzés) 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Regényelemzések (házi és egyéni olvasmányok). A romantikus 

korstílus.  

Nagyepikai művek jellemzői: szerkezet, idő- és térviszonyok, 

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

rendszere; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Fogékonyság a tematikai és erkölcsi megközelítésre, értékek 

azonosítására, megvitatására, a szereplők erkölcsi dilemmáinak, 

döntéseinek mérlegelésére.  

Komplex képességfejlesztés: egy Jókai-regény sok szempontú 
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megközelítése, elemzése (pl. idő- és térviszonyok, előreutalások, 

késleltetések, elbeszélői nézőpont, stílusjellemzők).   

 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Nagyepikai alkotás 

(regényelemzés) - sok szempontú 

megközelítés. 

 

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 

(vagy esetleg egy másik regénye, 

pl. Az új földesúr vagy A jövő 

század regénye) – sok szempontú 

megközelítés.  

 

Tér- és időviszonyok, 

cselekmény, szerkezet.  

Hősök, magatartásformák, 

erkölcsi választások – a szereplők 

jellemzése (egyéni 

állásfoglalással). 

Regényműfaji változat (pl. 

heroikus regény, irányregény, 

utópia stb.). 

A romantika megjelenési formái 

(pl. szerkezet, 

cselekményfordulatok, jellemek, 

hangnem, előadásmód). 

Elemzések, értelmezések és 

kreatív írások.  

A tanuló egy Jókai-regényben 

 azonosítja, elemzi az idő- és 

térviszonyokat, az 

előreutalásokat, 

késleltetéseket, epizódokat; a 

szereplők kapcsolatait, a 

cselekmény elemeit;  

 felismeri az elbeszélői 

nézőpontot, beszédhelyzetet;  

 műelemzés nyomán rögzíti a 

műfaji sajátosságokat és 

romantikus epika jellemzőit;  

 azonosítja a műben megjelenő 

tematikát (pl. család, 

szerelem, hősiesség, 

hazafiság, önfeláldozás);  

 képes a szereplők 

jellemzésére, tetteik 

minősítésére; erkölcsi 

választások értelmezésére és 

véleményezésére;  

 alkalmas a megjelenített 

értékek, erkölcsi kérdések, 

motivációk, 

magatartásformák 

felismerése, értelmezésére;  

 alkalmas az irodalmi élmény 

megosztására; beszámoló, 

ajánlás készítésére, különféle 

vélemények összevetésére; 

 képes memoriterek 

(prózaepikai szövegrészletek) 

előadására;  

 képes annak felismerésére és 

tudatosítására, hogy az 

elemző-értelmező olvasás 

elmélyíti az élmény- és 

tapasztalatszerzést.  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a történelmi 

regény eseményei és a 

történelem. 

 

Földrajz: az olvasott 

Jókai-regény 

topológiája. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Jókai-

regények filmes 

adaptációi. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

hős, jellem, ábrázolásmód. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Irodalmi kultúra,irodalmi művek értelmezése: Drámai 

műfajok (egy komédia) 

Órakeret 

10 óra 
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Előzetes tudás Dramatikus játék, dialógus, szerepjáték, dráma, színház. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

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

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

Képesség az epikai és a drámai történetmegjelenítés közötti 

hasonlóságok és eltérések azonosítására. A műben megjelenített 

konfliktusok, döntések felismerése és mérlegelése. A komikum mint 

műfajformáló minőség felismerése, formáinak megkülönböztetése. 

Részvétel megjelenítésben (drámajátékban), színházi előadás 

megbeszélésében. 

 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Drámai műfajok - egy komédia 

sok szempontú megközelítése 

 

Molière: Fösvény (esetleg pl. 

Képzelt beteg) vagy Shakespeare 

egy vígjátéka vagy Szigligeti: 

Liliomfi vagy Goldoni: Két úr 

szolgája.  

 

Tér- és időviszonyok, szereplők 

rendszere, alapszituáció, 

cselekmény, konfliktusok.  

 

Drámai szerkezet.  

A komikum megjelenési formái 

(pl. helyzet- és jellemkomikum). 

Komikus jellem, jellemtípus. 

A tanuló  

 megismeri a drámai műnem 

legfontosabb jellemzőit, a 

komédia műfaját közös és 

önálló olvasással, 

feldolgozással, műelemzéssel;  

 képes az epikai és a drámai 

történetmegjelenítés közötti 

hasonlóságok és eltérések 

azonosítására;  

 a drámai szerkezet, drámai 

jellem és nyelv néhány 

jellemzőjének felismerésére; 

 a komikum mint műfajformáló 

minőség felismerésére, 

formáinak 

megkülönböztetésére;  

 egy jellemtípus azonosítására;  

 képes szituációk és instrukciók 

értelmezésére, esetleg 

megjelenítésére;  

 alkalmas részlet 

megtanulására, esetleg jelenet 

előadására az olvasott drámai 

műből, valamint egy látott 

jelenet (színházi előadás vagy 

felvétele) értelmezésére.  

Dráma és tánc: dráma 

és színház, a színházi 

megjelenítés, 

szituáció, jellem, 

díszlet, színpadi 

szövegmondás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

jellemkomikum, típus, jellemtípus.  

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A média kifejezőeszközei (1) 

Történet és elbeszélés a mozgóképen 

Órakeret 

14 óra 
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Előzetes tudás 

Megfigyeli és azonosítja a különböző médiaszövegekben megjelenő 

egyszerű helyszín- és idő-, illetve konfliktusviszonylatokat. 

Képsorozattal meg tud jeleníteni valamely egyszerű cselekményt. 

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

okozati viszonyokat, azonosítja a történet idejét és helyszínét a 

cselekmény kezdő- és végpontját, a cselekményelemek sorrendjét. 

Dramatikus szövegek és drámajátékok segítségével képes átélni 

mindennapi konfliktusokat. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése, hogy a média nyújtotta lehetőségek közti választás 

erkölcsi-esztétikai felelősséget is jelent. 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 

komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és 

kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. 

A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 

megszerzése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Helyszín- és időviszonylatok, illetve jellemek és 

konfliktusviszonylatok felismerése, megfigyelése a 

médiaszövegekben (pl. rádióműsorban, riportban). 

Átélt, elképzelt vagy hallott esemény mozgóképi megjelenítésének 

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

animáció, interjú alkalmazásával).  

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

jelenet (nagyobb tér és/vagy időugrások által határolt szerkezeti 

egység), a fordulat és epizód fogalmának magyarázata. 

A korosztálynak megfelelő mozgóképi szövegeken a cselekmény- és 

történetszervezés, valamint az elbeszélés (narráció) megfigyelése és 

tudatosítása, és mindezzel összefüggésben konkrét szövegek 

elemzése során az expozíció, bonyodalom, lezárás már ismert 

fogalmainak alkalmazása.  

Egyszerűbb médiaszövegek létrehozásával (pl. interjú, újságcikk, 

közösségi portálra készülő adatlap, önportré) a képzelőerő, 

kifejezőkészség fejlesztése. 

Vizuális kultúra: idő- 

és térbeli változások 

megjelenítése 

képsorozatokkal. 

 

Dráma-tánc: az 

alapvető fogalmak 

(történet, cselekmény, 

szándék, feszültség, 

konfliktus, 

fordulópont stb.) 

ismerete és 

alkalmazása a saját 

játékok értékelő 

megbeszélése során. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     8.évfolyam 
  
 

Fejlesztési célok: 
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• A kultúra értékein keresztül alakítson ki erkölcsi normákat, nemzettudatot, szociális 
érzékenységet, 

empátiás készséget, ezáltal segítse, hogy szűkebb és tágabb környezetében tudjon pozitív 
értékeknek 

megfelelően élni. 
 
 

Fejlesztési feladatok: 
• Egyre tudatosabb, szabályosabb nyelvhasználat fejlesztése. 
• Véleményalkotási és értékelési képesség fejlesztése. 
• Mondattani ismeretek bővítése, mondatelemző készség fejlesztése. 
• A helyesírási készség továbbfejlesztése. 
• A tanulók szókincsének további gazdagítása, különös tekintettel – a köznyelven túl – az 

irodalmi és az 
iskolai tanulmányokhoz kapcsolódó szókincsre. 

• A szövegalkotási, fogalmazási készségek fejlesztése. 
• Szövegelemzési módszerek megismerése, gyakorlása. 
• Az önkontroll fejlesztése a helyesírásban, hibajavítás helyesírási szótár segítségével. 
• A kulturálódás igényének kiterjesztése a tömegkommunikációs eszközök használatára, a 

művelődési 
intézmények látogatására. 

 
Fejlesztési követelmények: 

 

• Tudjon kapcsolatot felvenni, fenntartani, kommunikációs helyzetben szándékot, 

véleményt nyilvánítani. 
• Tartsa tiszteletben mások véleményét. 
• Vegyen részt a készségfejlesztő gyakorlatokban, a közös dramatikus játékokban és az 

alapszintű elemző 
beszélgetésekben. 

• Alkalmazza a metakommunikációs technikákat. 
• Tudja a szemelvények megjelölt részeit memoriterként idézni. 
• Legyen képes felkészülés után szépirodalmi művek igényes felolvasására. 
• Legyenek alapvető ismeretei az egyszerű mondatok köréből (mondatrészek felismerése; 

szószerkezetek). 
• Legyenek ismeretei a szóalkotási módokról. 
• Próbálja felismerni a nyelvi szövegben a tanult hangtani, szó- és alaktani, mondattani 

jelenségeket. 
• Használja a helyesírási segédkönyveket. 
• Tudja segítségnyújtás mellett az egyszerűbb szövegelemző műveleteket szóban és írásban 

elvégezni. 
• Értse a tanultakhoz kapcsolódó köznapi, szaknyelvi irodalmi szókincset. 
• Mutasson elemi tájékozottságot – szóban és írásban – a leírás műfajában. 
• Alkalmazza fogalmazási ismereteit a mindennapi élethelyzetekben. 
• Segítséggel tudjon ismert, megértett rövid szöveget szóban és írásban tömöríteni. 
• Legyen képes kitölteni a mindennapi élet alapvető, egyszerűbb hivatalos iratait 

(feladóvevény, 
pénzesutalvány, csekk, hivatalos levél, kérvény). Ismerje ezek formai követelményeit, tudjon 

tájékozódni 
a kitöltés módjáról. 

• Legyen képes az olvasott művekben megjelenített emberi problémákat, kapcsolatokat, 
élethelyzeteket, 

erkölcsi kérdéseket megnevezni, bemutatni olvasónaplóban, feljegyzés, vázlat, jellemzés vagy 
elbeszélés 

formájában. 
• Legyenek alapismeretei a tömegkommunikációs helyzetekről és műfajokról (hír, 

tudósítás, glossza, 
interjú, riport, hirdetés), tudja, hogy melyektől várható el a szigorú objektivitás igénye. 

• Fokozódó önállósággal legyen képes az információk értelmezésére, tolmácsolására. 
• Ismerje a tömegkommunikációs eszközök szerepét a közvélemény tájékoztatásában és 
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befolyásolásában. 
• Fejlődjön a tömegkommunikációs eszközökkel terjesztett információk, tartalmak igényes 

választásokon 
alapuló formája. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

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

beszédhelyzet; nem nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, gesztus, 

testtartás, távolság, külső megjelenés.  

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

kapcsolat, valamint a különféle beszédhelyzetekben való részvétel 

formái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társas viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciák 

fejlesztése, a kulturált véleménynyilvánítás, vitázás alapelveinek 

tudatosítása, a konfliktuskezelés képességének fejlesztése.  

Különféle iskolai közéleti és kisközösségi beszédhelyzetek sémái, a 

helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs, 

nyelvi viselkedés gyakoroltatása. A magyar nyelv kiejtési 

sajátosságainak (hangsúly, hanglejtés) tudatosításával a nyelvi, nemzeti 

identitás erősítése.  

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

attitűd, a másság iránti tisztelet erősítése. 

A tömegkommunikáció formáinak, céljának, működési módjainak és 

hatásának, valamint néhány gyakoribb műfajának megismertetése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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

beszédhelyzetnek megfelelően használó megnyilatkozás. 

 

A különféle mindennapi megnyilatkozások, valamint a 

tömegkommunikáció üzeneteinek dekódolása. 

 

Az érvelés alapjainak megismerése. Részvétel beszélgetésben, 

vitában, a saját álláspont előadása, megvédése, esetleges korrigálása 

a témának, a kommunikációs helyzetnek megfelelő kifejezésmóddal. 

Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai, családi, baráti) 

helyzetekben. 

 

A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: megbeszélés, 

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

kiselőadás, a helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő 

beszédmód, szókincs használata. 

Minden tantárgy: 

felszólalás, kiselőadás, 

(ünnepi) beszéd, 

részvétel 

beszélgetésben, 

vitában.  

 

Vizuális kultúra: 

szöveg és kép 

kapcsolata a vizuális 

médiumokban. 

 

Dráma és tánc: 

kifejező szövegmondás 

dramatikus játékban. 

 

Ének-zene: 



 139 

beszédhang, énekhang, 

beszédtempó, ritmus. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

hozzászólás, felszólalás,  köszöntő, ünnepi beszéd. 

Tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió, internet. 

Sajtóműfaj (hír, tudósítás, interjú). 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Olvasás, szövegértés 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A tanult szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, 

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

különféle megjelenésű és típusú szövegeken. A saját szövegértési hiba 

felismerése, korrigálása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szövegfeldolgozási módok, adatkeresési technikák, olvasási formák 

(intenzív és extenzív olvasás) megismertetése. 

A kifejező szövegtolmácsolás képességének fejlesztése. 

A tanulási képesség fejlesztése: adatkeresési technikák, 

információkezelési módok megismertetése, gyakorlati alkalmazása 

nyomtatott és elektronikus szövegekben. 

Kritikai gondolkodás fejlesztése: az elektronikus, internetes 

információforrások kezelése a megbízhatóság, hitelesség 

szempontjából. A tömegkommunikációs szövegekben rejlő 

manipulációk felismerésének képességének fejlesztése.  

A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak 

felismertetése, a nehézségek tudatosítása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A megismert szövegfeldolgozási módok gyakorlása, újabb 

technikák, olvasási formák megismerése (intenzív és extenzív 

olvasás), azok gyakorlatban történő alkalmazása. 

A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás. 

A különféle szövegfeldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, kreatív 

olvasás) használata elektronikus és nyomtatott, folyamatos és nem 

folyamatos szövegeken.  

Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák 

összefüggéseinek felfedése, értelmezése. 

Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás).  

 

Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a 

különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és 

használhatóságának kérdése.  

A különböző forrásból származó információk megadott szempontok 

szerint való összehasonlítása, kritikai következtetés levonása. 

Minden tantárgy: az 

egyes tantárgyakban 

olvasott szövegek 

feldolgozásának 

tantárgyi sajátosságai.  

 

Informatika: keresési 

ismeretek alkalmazása.  

 

Vizuális kultúra: ábrák, 

képek, illusztrációk 

értelmezése. 
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Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái. 

Elektronikus és nyomtatott szótárhasználat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

szövegfeldolgozás. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Írás, szövegalkotás 
Órakeret  

12 óra 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, jegyzet- és vázlatkészítés különböző technikákkal. 

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

példák, érvek) a könyvtár nyomtatott és elektronikus eszközeinek  és 

forrásainak felhasználásával. 

A tanult műfajokban történő önálló szövegalkotás. A fogalmazás 

folyamatközpontúságának alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társas kultúrában való részvételhez szükséges írástechnikai 

kompetenciák fejlesztése: az érzelmek hiteles kifejezésének képessége, 

a szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásának képessége, 

konfliktuskezelés képessége, udvariassági formulák ismerete, 

alkalmazása stb. 

Néhány tömegkommunikációs műfaj jellemzőinek megismertetése, a 

műfaji sajátosságoknak megfelelő szövegalkotás. 

Többféle jegyzetelési technika, forma elsajátíttatása, a célnak megfelelő 

kiválasztása, alkalmazása tanári segítséggel.  

A bemutatkozás írásos formáinak megismerése, írása.  

A nyilvános felületeken történő önbemutatás etikai kérdéseinek, 

következményeinek elemző megismerése, megvitatása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus 

szövegek írása., az idézés pontos jelölése.  

Néhány tömegkommunikációs műfajban való kreatív szövegalkotás 

(hír, interjú, riport, tudósítás). 

A tanulást segítő papíralapú és számítógépes jegyzetelés gyakorlása, 

törekvés a legoptimálisabb egyéni forma kialakítására. 

 

Különböző nézőpontú és műfajú szövegek alkotása: elbeszélés, 

jellemzés, vélemény. 

 

Az írásban történő bemutatkozás szabályai a papíralapú és az online 

felületen (önéletrajz, blogbejegyzés, internetes közösségi portál). 

Informatika: a 

szövegszerkesztő 

programok lehetőségei. 

 

Vizuális kultúra: 

tipográfia ismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jegyzet, elbeszélés, jellemzés, vélemény, elektronikus szöveg, komment, 

blog; önéletrajz. 

 



 141 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az 

anyanyelvről:helyesírás 

Órakeret 

15 óra 

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

hagyomány elve, egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás 

folyamatában; önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi tudatosság növelése: a normakövető és a normától eltérő 

helyesírás értelemtükröztető szerepének értelmezése. Szövegértelmezési 

képességek fejlesztése: a mondatfajták, a mondat szerkezeti típusainak 

írásjelhasználata; a szöveg központozásának, a párbeszéd és az idézetek 

leggyakoribb szabályainak megismertetése. 

A nyelvtani ismeretek alapján megismert összetett szavak helyesírása, 

az értelemtükröztető rendszer megismertetése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyesírás értelemtükröztető szerepének felhasználása különféle 

írásbeli műfajokban. 

Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai. Az 

idézetek (egyenes, szabad függő, függő) írásmódja. 

Összetett szavak helyesírásának alapvető szabályainak megismerése, 

alkalmazása. 

Informatika: a 

helyesírási ellenőrző 

programok. 

 

Vizuális kultúra: 

tipográfiai ismeretek – 

esztétikus és célszerű 

íráskép. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Központozás, írásjel (vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kettőspont, 

gondolatjel). 

Egyenes, szabad függő, függő idézet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről:a nyelv 

szerkezete és jelentése 

Órakeret 

29 óra 

Előzetes tudás 

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

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

melléknévi, határozószói igenév. 

Mondatfajták típusai, használatuk. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 
A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyeltetése mondat- és 

szövegépítő eljárásokkal. 
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céljai A szóalkotási módok megismertetése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete, mondatfajták, 

szövegszervező ereje. 

Mondatátalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a 

kommunikációs szándéknak megfelelően szóban és írásban.  

 

Az összetett mondat fajtái, felépítése. 

A szóösszetételek típusai, jelentésük változása, helyesírási szabályai. 

A szóösszetétel, a szóképzés és a jelentés összefüggésének elemzése 

szépirodalmi és nem irodalmi szövegekben; szógyűjtés és játékos 

szóalkotás-képzéssel, összetétellel.  

Szóösszetétel, alapszó, képzett szó, szókapcsolat megkülönböztetése. 

Vizuális kultúra: 

vizuális 

kommunikáció, a 

vizuális közlések 

felépítése. 

 

Idegen nyelvek: a 

tanult idegen nyelv 

szóalkotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

bővített mondat; alárendelő és mellérendelő mondat. 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről: a nyelv 

állandósága és változása 

Órakeret 

7 óra 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mai és korábbi nyelvállapot különbségének felismertetése.  

A nyelvi tudatosság fejlesztése: a nyelv állandóságának éssváltozásának 

megfigyelése, értelmezése különböző régi és mai szövegeken.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyelv állandóságának és változásának megfigyelése különböző 

régi és mai szövegeken. A nyelvi változás bizonyítékainak 

értelmezése különböző korokból származó írott szövegeken és 

irodalmi példákon. 

Nyelvhasználatunk, a környezetünkben lévő nyelvváltozatok néhány 

jellemzőjének megfigyelése, megnevezése.  

A Magyarországon élő nemzetiségek nyelve, nyelvhasználata. 

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

összehasonlítása. 

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

Nyelvünk agglutináló (ragasztó) jellegének bizonyítékai példákkal. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a magyarság 

történetének kezdetei. 

 

Ének-zene: régi és új 

stílusú népdalok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvváltozat, nyelvcsalád, uráli nyelvcsalád. 
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IRODALOM 

8. évfolyam  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalmi kultúra,irodalmi művek értelmezése: Kisepikai 

alkotások - prózai és verses, pl. novella, elbeszélés, 

kisregény, anekdota, karcolat, komikus eposz, ballada 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Verses és prózaepika (néhány, már tanult műfajjal). Mese, monda, 

mitológiai történet, bibliai elbeszélés, novella, kisregény, anekdota, 

ballada.  

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

párbeszéd, leírás; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tematikus kapcsolódások, alapvető élethelyzetek, érzelmi tartalmak 

felismerése, erkölcsi választások értelmezése, és véleményezése (pl. 

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

Kisepikai művek műelemzései eljárásainak alkalmazása, a műelemzések 

alapján következtetések, általánosan érvényes megállapítások 

megfogalmazása. Szövegtudás megosztása kifejező előadással. 
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Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Kisepikai alkotások - prózai és 

verses műfajok. 

Novella, elbeszélés, kisregény, 

anekdota, karcolat, egyperces 

novella, komikus eposz, ballada - 

műfaji rendszerezés. 

 

Tematikus kapcsolódások, 

archetipikus helyzetek 

felismerése (pl. gyerekkor-

felnőttkor, szegénység-

gazdagság, bűn-bűnhődés, 

házastársi kapcsolatok, hűség, 

kitartás, beavatás). 

 

Kosztolányi Dezső, Móricz 

Zsigmond, Mikszáth Kálmán, 

Örkény István műveiből, 

valamint választható: 

Petőfi Sándor: A helység 

kalapácsa – a komikus eposz 

műfaji sajátosságai, illetve Arany 

János egy balladája (pl. Zách 

Klára; Szondi két apródja). 

 

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem 

(részletek) – házi olvasmány. 

A karcolatgyűjtemény szerkezete; 

pár-novellák összevetése. 

A tanuló  

 műelemzések során rögzíti az 

egyes műfajok sajátosságait 

is;  

 felismeri az epikus 

közlésformát, valamint a 

verses és a prózaforma 

műfajmegkötő vagy műfaj-

független szerepét; 

 alkalmazza a művek már 

ismert értelmezési 

szempontjait (elemzi az idő- 

és térviszonyokat, szerkezeti 

megoldásokat, 

előreutalásokat, 

késleltetéseket); 

 felismeri az elbeszélői 

nézőpontot, beszédhelyzetet; 

 azonosítja az irodalom nagy 

témáit, pl. család, iskola, 

gyerekek és felnőttek, 

szegénység; 

 a kisepikai műfajok 

rendszerezésével (eredet, 

forma, műfaji jellemzők) 

összefoglalja, átismétli a négy 

év során megszerzett 

ismereteit; 

 képes az irodalmi élmény 

megosztására;  

 képes érzelmi tartalmak 

felismerésére, erkölcsi 

választások értelmezésére és 

véleményezésére, pl. 

indulatok, szeretet, 

együttérzés, segítőkészség, 

félelem, bizalom, hála stb.; 

 memoriterek (verses és 

prózaepikai szövegrészletek) 

előadására.  

Vizuális kultúra: 

témák, tematikus 

kapcsolódások a 

festészetben. 

 

Erkölcstan: beavatás; 

bűn, bűnhődés, 

lelkiismeret. 

 

Dráma és tánc: 

kifejező 

szövegmondás, 

élménymegosztás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

időrend, elbeszélői nézőpont, beszédhelyzet. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Irodalmi kultúra,irodalmi művek értelmezése: 

Nagyepikai alkotás - regényelemzés 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Regények, regényműfaj-változatok. Regényelemzések.  

Nagyepikai alkotások közlésformái.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberismeret, az önismeret fejlesztése: képesség a szereplők 

jellemzésére, tetteik minősítésére; alapvető emberi helyzetek, erkölcsi 

választások értelmezésére, megbeszélésére, véleményezésére. 

Nagyepikai alkotások elolvasása, több szempontú megközelítése, 

feldolgozása, a narráció sajátosságainak megbeszélése, megvitatása. Az 

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

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

szerelem. Az emberismeret, az önismeret fejlesztése: képesség a 

szereplők jellemzésére, tetteik minősítésére; alapvető emberi helyzetek, 

erkölcsi választások értelmezésére és megbeszélésére, véleményezésére. 

 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Nagyepikai alkotás – egy regény 

sok szempontú megközelítése. 

Pl. Tamási Áron: Ábel a 

rengetegben vagy Szabó Magda: 

Abigél vagy Móricz Zsigmond: 

Légy jó mindhalálig (vagy egy 

másik regénye, pl. Pillangó, 

Árvácska) vagy Gárdonyi Géza: 

A láthatatlan ember vagy egy 

kortárs magyar vagy 

világirodalmi alkotás. 

 

Tér- és időviszonyok, 

cselekmény, szerkezet, elbeszélői 

nézőpont, hangnem, 

ábrázolásmód. 

 

Hősök, tettek, magatartásformák 

– a szereplők jellemzése (egyéni 

állásfoglalással). 

 

Regényműfaji változat (pl. 

fejlődésregény, történelmi 

regény, példázatos regény).  

Elemzések, értelmezések és 

kreatív írások. 

A tanuló nagyepikai 

alkotás(ok)ban  

 azonosítja, elemzi az idő- és 

térviszonyokat, a narráció 

sajátosságait (az elbeszélés és 

a történet időrendje, 

előreutalások, késleltetések); 

a műfaji változatot;  

 felismeri az elbeszélői 

nézőpontot, beszédhelyzetet;  

 azonosítja az irodalom nagy 

témáit, pl. szülő és gyerek, 

gyerekek és felnőttek, iskola 

és nevelés; beavatás, 

próbatételek, szerelem.  

 

A tanuló 

 képes a szereplők 

jellemzésére, tetteik 

minősítésére; alapvető emberi 

helyzetek, erkölcsi 

választások értelmezésére és 

megbeszélésére, 

véleményezésére; 

 felidézi és rendszerezi az 

olvasott, feldolgozott 

regényeket (összefoglalás); 

 képes az irodalmi élmény 

megosztására, 

olvasmányainak ajánlására; 

 alkalmas az önálló 

olvasmányválasztás 

indoklására; 

 memoriterek (prózaepikai 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: nagyepikai 

alkotások 

társadalomképe. 

 

Erkölcstan: hősök, 

tettek, 

magatartásformák 

értelmezése. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

nagyepikai alkotások 

filmes feldolgozásai és 

hatásuk. 
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szövegrészletek) előadására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elbeszélői nézőpont, hangnem, ábrázolásmód; fejlődésregény, humor, 

példázat / parabola, történelmi regény. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalmi kultúra,irodalmi művek értelmezése: Lírai és 

átmeneti műfajok, műtípusok - óda, dal, epigramma, 

elégia, ekloga, életkép, tájlíra, hangulatlíra, gondolati 

líra 

Órakeret 

14 óra 

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

Poétikai és verstani alapfogalmak.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése, hogy líra különböző műfajai az emberi érzelmek, 

erkölcsi döntések átélésének és a velük való azonosulás lehetőségét 

teremtik meg. 

Az alapvető lírai műfajok sajátosságainak (pl. beszédhelyzet, 

megszólított; tematika, motívumok, műfaji és tematikus kapcsolatok) 

felismerése különböző korok alkotóinak művei alapján. A ritmusérzék, 

a belső hallás fejlesztése. Szövegértési és szövegelemző képességek 

fejlesztése: alakzatok, képek azonosítása, a jelentésteremtő szerep 

elemzése, a kompozíció meghatározó elemeinek értelmezése, az 

érzelmi intelligencia, az empátia fejlesztése, az érzelmi tartalmak 

megértése révén. Szövegelemzések, értelmezések sok szempontú 

megközelítésben. A szöveghű, kifejező szövegmondás fejlesztése.  

Képesség a reklám, a popzene új szóbeli költészetének értelmezésére, 

közműveltségi helyének, szerepének megértésére. 

 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Lírai és átmeneti műfajok, 

műtípusok, pl. óda, dal, 

epigramma, elégia, ekloga, 

életkép, tájlíra, hangulatlíra, 

gondolati líra - műfaji 

rendszerezés. 

 

Tematikus, motivikus 

kapcsolódások felismerése (a 

műválasztás felölel alapvető lírai 

témákat, pl. természet, évszakok 

és napszakok, szülőföld, haza, 

család, szerelem, háború, 

szabadság, öntudat, költősors, 

költészet / ars poetica).  

Verstani, poétikai fogalmak 

rendszerezése. 

 

Szemelvények Ady Endre, Arany 

A tanuló  

 elemzi az alapvető lírai 

műfajok sajátosságait 

különböző korok alkotóinak 

művei alapján, értelmezi 

néhány lírai mű 

beszédhelyzetét, a 

megszólító-megszólított 

viszony néhány jellegzetes 

típusát; 

 azonosítja a művek 

tematikáját, meghatározó 

motívumait; felfedez műfaji 

és tematikus-motivikus 

kapcsolatokat;  

 elemzi a zenei és ritmikai 

eszközök típusait, felismeri 

funkciójukat, hangulati 

hatásukat;  

Ének-zene: dallam- és 

ritmusvariációk; 

énekelt versek, 

ritmushatások; a 

rockzene néhány 

jellemzője. 

 

Dráma és tánc: 

kifejező 

szövegmondás. 

 

Társadalomismeret; 

mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a 

reklámeszközök és 

hatásuk. 
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János, Csokonai Vitéz Mihály, 

Janus Pannonius, József Attila, 

Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor, 

Radnóti Miklós (Nem tudhatom), 

Szabó Lőrinc, Vörösmarty 

Mihály, Weöres Sándor műveiből 

és kortárs magyar lírai 

alkotásokból. 

 

Szemelvények a reklám és a 

popzene új szóbeli költészetéből.  

 

A fogalmi háló a választott 

művekhez kapcsolódik. 

 elemzi a képeket, alakzatokat, 

szókincsbeli és mondattani 

jellegzetességeket, a lexika 

jelentésteremtő szerepét 

megérti a lírai szövegekben;  

 elemzi a kompozíció 

meghatározó elemeit (pl. 

tematikus szerkezet, tér- és 

időszerkezet, logikai 

szerkezet, beszédhelyzet és 

változása); 

 elemzi a művekből feltáruló 

érzelmi tartalmakat; 

 sok szempontú 

megközelítésben elemez, 

értelmez különféle műfajú 

lírai alkotásokat és meg is 

tanul néhányat (Ady Endre, 

József Attila, Kosztolányi 

Dezső, Weöres Sándor egy-

egy művét, Radnóti Miklós 

Nem tudhatom című alkotását 

és kortárs magyar szerzők 

néhány költeményét;  

  rendszerezi műfajelméleti, 

verstani, poétikai ismereteit 

(ismétléssel is);  

 ismerkedik a reklám és a 

popzene új szóbeli 

költészetével, illetve ennek 

helyével, szerepével, 

hatásával a közműveltségben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

rímtelen időmértékes verselés, versláb, spondeus, trocheus, trochaikus 

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

rímelhelyezkedés, alliteráció; szókép, hasonlat, megszemélyesítés, 

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

inverzió. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalmi kultúra,irodalmi művek értelmezése: 

Stílusirányzatok a 20. század elején (klasszikus 

modernség) 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A romantika mint az utolsó egységes korstílus.  

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

esztétikai kérdéseket, és sokféle műformában és hangnemben felelhet a 

problémákra. 

Megismerkedés egy korszak irodalmi életével és stílusirányzataival – 
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pl. impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió –, az irányzatok és egy-

egy mű összefüggésével. A stíluselemzési képességek fejlesztése. Az 

önálló ismeretszerzés, könyvtárhasználat és forráskezelés támogatása. A 

regionális és helyi kötődések elmélyítése a korszak irodalmi, művészeti, 

kulturális emlékeinek, emlékhelyeinek azonosításával. 

 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Stílusirányzatok a 20. század 

elején (klasszikus modernség). 

 

Az impresszionizmus, 

szimbolizmus, szecesszió stílus- 

és formajegyei. 

Jellemző művek, ábrázolásmódok 

pl. Ady, Babits, Juhász Gyula, 

Tóth Árpád műveiből.  

A tanuló megismerkedik  

 egy korszak stílusirányzatai-

val – pl. impresszionizmus, 

szimbolizmus, szecesszió –, 

az irányzatok és egy-egy mű 

összefüggésével;  

 ismerkedik a korszak 

irodalmi életével (pl. a 

Nyugat szerepe, hatása; 

irodalmi kapcsolatok); 

 megismeri a korszakolás 

nehézségeit;  

 az irányzatok főbb esztétikai 

elveit, törekvéseit, 

ábrázolásmódját, stílus- és 

formajegyeit (szimbólum-

használat és szimbolizmus 

megkülönböztetésével); 

 jellemző műveken felismeri 

az irányzatok jellegzetes-

ségeit, főbb vonásait;  

 az önálló ismeretszerzés 

többféle módszerével (pl. 

internet, elektronikus 

könyvtár stb.) is gyűjt 

információkat;  

 keres a korszakhoz regionális 

és helyi kulturális 

kötődéseket (bármely 

művészeti ágból, pl. festészet, 

szobrászat, építészet is).  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismertek: a korstílusok 

művelődéstörténeti, 

életmódbeli 

vonatkozásai. 

 

Vizuális kultúra: 

stílusirányzatok a 20. 

század elején. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió, szinesztézia, allegória, 

szimbólum, összetett költői kép. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalmi kultúra,irodalmi művek értelmezése: 

Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a szórakoztató 

irodalom köréből - magyar vagy világirodalom, 

regényelemzés 

Órakeret 

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

értelmezett nagyepikai alkotás tapasztalatai). Témák, hősök, műfaji 

változatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

fejlesztése. Műmegközelítési, műelemzési eljárások alkalmazása, a 

személyes irodalmi élmények megosztása, olvasmányválasztás önálló 

indoklása. Megbeszélésekben a tetszés- vagy véleménynyilvánítás 

árnyaltabb nyelvi formáinak alkalmazása, az eltérő ízlésítéletek 

különbözőségének megértése. A szórakoztató irodalom, a populáris 

irodalom egyes alkotásainak, különféle filmes feldolgozásoknak 

esztétikai szempontú, kritikus értékelése.  

 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Nagyepikai alkotás az ifjúsági 

és/vagy a szórakoztató irodalom 

köréből – egy magyar vagy 

világirodalmi regény sok 

szempontú megközelítése. 

 

A népszerű irodalom műfajai (pl. 

ifjúsági, bűnügyi, fantasztikus 

regény, kalandregény, sci-fi), 

megoldásai, hatása; hangnemei 

(pl. humoros regény), formái (pl. 

naplóregény, levélregény). 

Pl. Golding: A Legyek Ura / 

Salinger: Zabhegyező / Rejtő Jenő 

egy műve / Verne egy műve / egy 

klasszikus bűnügyi regény.  

 

A fogalmi háló a választott 

művekhez kapcsolódik. 

A tanuló 

 tudja alkalmazni a művek 

megközelítésének (korábban 

gyakorolt) lehetőségeit; 

 képes az irodalmi élmény 

megosztására, olvasmányai-

nak ajánlására; 

 alkalmas az önálló olvas-

mányválasztás indoklására; 

 képes memoriterek (próza-

epikai szövegrészletek) 

előadására; 

 tud tájékozódni erkölcsi 

kérdésekben, és ezt igényli is; 

megérti az igazság és 

nézőpont, a személyes és a 

közösségi igazság 

konfliktusát;  

 képes az önálló műbefogadás 

mind teljesebb élményére, a 

hatás feldolgozására 

(csoportos beszélgetésben 

való részvétellel és egyéni 

szövegalkotással egyaránt);  

 képes a tetszés- vagy 

véleménynyilvánítás 

árnyaltabb nyelvi formáinak 

alkalmazására, az eltérő 

ízlésítéletek különbözősé-

gének megértésére;  

 képes a szórakoztató 

irodalom, a populáris 

irodalom egyes alkotásainak, 

különféle filmes feldolgozá-

soknak esztétikai szempontú, 

kritikus értékelésére.  

Társadalomismeret: a 

bűnügyi regények 

társadalomképe. 

 

Vizuális kultúra; Ének-

zene: a populáris 

kultúra műfajai, 

jellemzői. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

filmtípusok, 

műsortípusok (pl. sci-

fi; krimi). 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népszerű irodalom, bűnügyi történet, kalandregény, fantasztikus regény, 

tudományos-fantasztikus irodalom, humoros hangnem.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Irodalmi kultúra,irodalmi művek értelmezése: Drámai 

műfajok - egy tragédia és/vagy egy komédia 

Órakeret 

7 óra 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A drámában megjelenített konfliktusok, erkölcsi választások 

mérlegelése és értékelése, azonosulás a műben megjelenített pozitív 

értékekkel, magatartásokkal. 

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

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

Képesség drámai hősök jellemzésére, kapcsolataik, konfliktusaik 

elemzésére. A tragikum/komikum mint műfajformáló minőség 

megértése, műbeli megjelenési formáinak felismerése. Különféle 

dramatikus formák kipróbálása révén (pl. helyzetgyakorlat, 

stílusgyakorlat, dramatikus improvizáció) az empatikus készségek 

fejlesztése. 

 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Drámai műfajok - egy tragédia 

és/vagy egy komédia sok 

szempontú megközelítése. 

 

Shakespeare: Romeo és Júlia  

(vagy egy Shakespeare-komédia 

vagy Gogol: A revizor).  

 

Tér- és időviszonyok, szereplők 

rendszere, alapszituáció, 

cselekmény, konfliktusok. 

Drámai szerkezet.  

 

A meghatározó minőség szerepe 

(tragikus/komikus cselekmény; 

tragikus/komikus hős). 

 

Hősök (egyéni és tipikus 

vonások). 

Tragikus bukás, 

értékveszteség/komikus 

lelepleződés. 

A tanuló  

 felismeri és elemzi a drámai 

műnem főbb jellemzőit, a 

választott alkotás műfaját 

közös és önálló olvasással, 

feldolgozással, műelemzéssel; 

 elemzi a drámai szerkezet, 

drámai jellem és nyelv 

néhány jellemzőjét; 

 felismeri a 

tragikumot/komikumot mint 

műfajformáló minőséget, 

elemzi a műbeli megjelenési 

formáit; 

 tudja jellemezni a drámai 

hősöket, elemezni 

kapcsolataikat, 

konfliktusaikat; 

 képes szituációk és 

instrukciók értelmezésére, 

esetleg megjelenítésére; 

 tud elemezni és értelmezni 

egy látott jelenetet (színházi 

előadás vagy felvétele); 

 alkalmas egy szövegrészlet 

megtanulására, jelenet 

előadására az olvasott drámai 

Dráma és tánc: dráma 

és színház; a tragikus, a 

komikus minőség 

megjelenítése; színházi 

előadás elemzése, 

értékelése. 

 

Erkölcstan: 

tragikus/komikus 

történés, cselekmény; 

érték, értékveszteség. 
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műből vagy annak alapján; 

 különféle dramatikus formák 

kipróbálása révén (pl. 

helyzetgyakorlat, 

stílusgyakorlat, dramatikus 

improvizáció) fejlődik 

empatikus készsége.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

alapszituáció, drámai nyelv, drámai jellem. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A média kifejezőeszközei (2) 

A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek rendszerezése 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Az egyes médiumokban megjelenő médiaszövegek közötti különbségek 

érzékelése, médiaszövegek fikciós vagy dokumentum jellegének 

megfigyelése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

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

esztétikai mérlegelést és értékelést igényel. 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 

komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, önálló és 

kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. 

A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 

megszerzése.  

A tudatos szövegválasztás képességének fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Annak tudatosítása és próbája, hogy noha a mozgóképi szövegeknek 

nincs minden szövegre alkalmazható osztályozása, a filmek 

értelmezését, elemzését segíti a rendszerezés néhány alapszempontja 

(a valóságanyag természete, dokumentumfilm-fikció; az alkotói 

szándék és nézői elvárás – műfajfilm, szerzői film). 

 

A szerzői és a műfajfilm néhány meghatározó jellemzőjének 

meghatározása (a nézők számára ismerős témák, szériaszerű 

filmalkotások, könnyen befogadható ábrázolási konvenciók, illetve a 

személyesebb, a szerzővel azonosítható eredeti formanyelv 

használata). 

 

A meghatározó sajtóműfajok felismerése, alapvető jellemzőik 

tudatosítása (tudósítás, riport, publicisztika, kritika). 

Ének-zene: zenei 

stílusok, műfajok 

ismerete - dal, kánon, 

kórusmű, szimfónia, 

más hangszeres és 

zenekari művek, 

opera. 

 

Dráma és tánc: 

alapvető tánctípusok, 

táncstílusok és 

kísérőzenéjük 

azonosítása, mozgás- 

vagy mozgásszínházi 

formák 

megkülönböztetése.  

 

Vizuális kultúra: 

Képzőművészeti 

ágak, az építészet, a 

design főbb 
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jellemzőinek 

ismerete.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

publicisztika. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
 A média társadalmi szerepe, használata 

A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak.  

A médiaszövegek elemi szövegalkotó kódjainak, kifejező eszközeinek 

ismerete. A metafora és a metonímia felismerése, alkalmazása. 

A hírműfajhoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. újságíró, 

fotóriporter) ismerete. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

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

szerep megítéléséhez elvi-erkölcsi alapon nyugvó mérlegelés 

szükséges. 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi 

szerepének, működési módjának tisztázása. 

Alapszintű, a média művelődéstörténetére vonatkozó tájékozottság 

megszerzése, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelése. 

Önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság 

fejlesztése. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai 

képességek fejlesztése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Annak felismerése, hogy a médiaszövegek megformálásához 

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

vonatkozó nyelvismeretre van szükség, és a tömegkommunikáció 

médiumai más- és más jelrendszert, kódokat használnak írott, 

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

például a kameramozgás – kódokat). 

 

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

alkalmazó kommunikáció sajátossága, hogy a képeken, 

mozgóképeken látható formáknak, motívumoknak nincs pontosan 

meghatározott értelme – a jelentés nagymértékben függ a 

befogadótól. 

A mágikus gondolkodás fogalmának vizsgálata, meghatározása (a 

tárgyak képének azonosítása az ábrázolttal, a kép és a valóság 

öntudatlan azonosítása). 

 

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

által megjelenített cselekményvilág eseményeiből maga konstruálja 

a történetet, a média direkt értelmezési kereteket kínál a 

fogyasztónak a közrebocsátott történetjavaslatok értelmezésére. 

Kérdések és állítások megfogalmazása a mediatizált kommunikáció 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a médiumok 

hírei és a környezetben 

tapasztalt valóság 

összehasonlítása. 

 

Informatika: 

algoritmus kódolása a 

számítógép számára 

egyszerű programozási 

nyelven. 
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egyirányú és/vagy interaktív jellegével kapcsolatban. 

Annak megismerése és aktuális médiaesemények feldolgozásával 

tudatosítása, miért és hogyan érvényesül a médiában a sztereotip 

megfogalmazás kényszere, milyen veszélyekkel járhat mindez. 

A nemeknek, foglalkozásoknak, életmódmintáknak, 

kisebbségeknek a tapasztalati valóságtól eltérő megjelenítésének 

felismerése a médiában, annak tudatosítása, hogy a médiaszövegek 

a közösség kulturális képviselői (reprezentánsai).  

 

A sztereotípia és a reprezentáció fogalmának meghatározása, annak 

érzékelése, miért problematikus hogy a világ nem olyan módon 

jelenik meg a médiában, mint a tapasztalati valóságban. 

Élmények és tapasztalatok összevetése a média által közvetített, 

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

életmód magazinok, közösségi portálok alapján az azonosságok és 

az eltérések megfigyelése, megbeszélése).  

Azonos események eltérő megfogalmazásainak összevetése, ésszerű 

indoklás az egyszerűbb reprezentációk különbözőségeire (érdekek, 

nézőpontok, politikai és gazdasági érintettség), illetve műfaji, 

nyelvi különbségek feltárása a hírműsorokban, hírportálokon, 

napisajtóban). 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

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

egyirányú kommunikáció, interaktív kommunikáció, sztereotípia, 

reprezentáció. 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló képes a kulturált szociális érintkezésre, eligazodik és hatékonyan 

részt vesz a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, 

vitákban. Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, 

nem nyelvi jeleit.  

Képes érzelmeit kifejezni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok 

segítségével megvédeni, ugyanakkor empatikusan képes beleélni magát 

mások gondolatvilágába, érzelmeibe, megérti mások cselekvésének 

mozgatórugóit. 

Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) 

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

szövegből információk visszakeresésére.  

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

készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját 

véleményét szóban és írásban megfogalmazni, állításait indokolni. 

Ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták 

használatára. Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a 

tagmondatok, illetve mondatrészek közötti írásjeleket. A helyesírási 

segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak és gyakoribb 

mozaikszók helyesírásában. 

Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit. 

Képes a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására, 8–10 műfajt 

műnemekbe tud sorolni, és a műnemek lényegét meg tudja fogalmazni. A 

különböző regénytípusok műfaji jegyeit felismeri, a szereplőket jellemezni 

tudja, a konfliktusok mibenlétét fel tudja tárni. Felismeri az alapvető lírai 
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műfajok sajátosságait különböző korok alkotóinak művei alapján 

(elsősorban 19–20. századi alkotások). Felismeri néhány lírai mű 

beszédhelyzetét, a megszólító-megszólított viszony néhány jellegzetes 

típusát, azonosítja a művek tematikáját, meghatározó motívumait. Felfedez 

műfaji és tematikus-motivikus kapcsolatokat, azonosítja a zenei és ritmikai 

eszközök típusait, felismeri funkciójukat, hangulati hatásukat. Azonosít 

képeket, alakzatokat, szókincsbeli és mondattani jellegzetességeket, a 

lexika jelentésteremtő szerepét megérti a lírai szövegekben, megismeri a 

kompozíció meghatározó elemeit (pl. tematikus szerkezet, tér- és 

időszerkezet, logikai szerkezet, beszédhelyzet és változása). Konkrét 

szövegpéldán meg tudja mutatni a mindentudó és a tárgyilagos elbeszélői 

szerep különbözőségét, továbbá a közvetett és a közvetlen elbeszélésmód 

eltérését. Képes a drámákban, filmekben megjelenő emberi kapcsolatok, 

cselekedetek, érzelmi viszonyulások, konfliktusok összetettségének 

értelmezésére és megvitatására. Az olvasott, megtárgyalt művek erkölcsi 

kérdésfeltevéseire véleményében, erkölcsi ítéleteiben, érveiben tud 

támaszkodni. 

Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következő 

fogalmakról: novella, rapszódia, lírai én, hexameter, pentameter, 

disztichon, szinesztézia, szimbólum, tragédia, komédia, dialógus, 

monológ. Képes néhány egyszerűbb meghatározás közül kiválasztani azt, 

amely a következő fogalmak valamelyikéhez illik: fordulat, retorika, 

paródia, helyzetkomikum, jellemkomikum. Az ismertebb műfajokról tudja 

az alapvető információkat.  

Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére. 

Képes beszámolót, kiselőadást, prezentációt készíteni és tartani különböző 

írott és elektronikus forrásokból, kézikönyvekből, 

atlaszokból/szakmunkákból, a témától függően statisztikai táblázatokból, 

grafikonokból, diagramokból.  

Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az 

elektronikus sajtó műfajaival. Ismeri a média, kitüntetetten az 

audiovizuális média és az internet társadalmi szerepét, működési módjának 

legfőbb jellemzőit. Kialakul benne a médiatudatosság elemi szintje, az 

önálló, kritikus attitűd. 
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Műveltségi terület 

 

 

Matematika 
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MATEMATIKA 

 

 
 

Óraszámok 

 
Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám 4 4 4 4 4 4 4 4 

Éves óraszám 148 148   148   148   148   148   148    148 
 

 

 

Témakörök 

 
Témakör Évfolyamok 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Gondolkodási módszerek, halmazok, 
matematikai logika, kombinatorika 

x x x x x x x x 

 
Számelmélet, algebra 

x x x x x x x x 

 
Geometria, mérések 

x x x x x x x x 

 
Relációk, függvények, az analízis 

elemei, sorozatok 

x x x x x x x x 

 
Statisztika, valószínűség 

- - - - x x x x 

 

 

 

 

1 – 4. évfolyam 

Fejlesztési célok: 

• A tanulók számára lehetővé tenni a környező világ térformáinak, mennyiségi 
viszonyainak, 

összefüggéseinek felfedezését, megismerését. tapasztalati úton. 
• Az értelmi fogyatékosságból adódó gondolkodási merevség oldása a matematika 

segítségével. 
• Differenciált fejlesztéssel megalapozni a matematikai gondolkodást 
• Önálló gondolkodásra neveléssel alkalmassá tenni a tanulókat, elemi matematikai 

ismeretek befogadására, 
gyakorlati matematikai problémák megoldására, mindezzel elősegítve a társadalmi életben 

való boldogulást. 
• Törekvés a matematikai nyelv minél pontosabb használatára, a matematikatanulás 

szokásrendjének 
gyakorlásával a pontos, fegyelmezett munkavégzésre és az önellenőrzés igényének 

kialakítására. 
 

 

 

Fejlesztési feladatok: 
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• Keltse fel a tanulók érdeklődését, segíteni a pozitív attitűd kialakulását a tantárgy tanulása 

iránt. 
• Tapasztalati úton alapozza meg a tanulók matematikai ismereteit. 
• Változatos tevékenységekkel segítse elő a matematikai fogalmak megértését, fejleszteni a 

matematikai 
készségeket és képességeket, és ezáltal elősegíteni a tanulók gondolkodásának fejlődését. 
• Sokoldalúan és szemléletes módon tárja a tanulók elé, fedeztesse fel a matematika szerepét 

a mindennapi 
életben. 
• Tegye képessé a tanulókat a mindennapi életben tapasztalható összefüggések felismerésére 

és ösztönözni 
őket ezek megoldására. A megszerzett matematikai készségek, képességek, ismeretek 

birtokában a tanulókat képessé tenni arra, 
hogy alkalmassá váljanak az önálló tanulásra, eszközként használják azokat más 

kompetenciaterületek 
elsajátításában. 

• Képessé tenni a tanulókat életkoruknak, sérülésüknek megfelelő matematikai problémák 
felismerésére, 

megoldások segítséggel történő keresésére. 
• Fejlessze változatos matematikai tevékenységek során a tanulók matematikai készségét a 

számlálás, 
számolás, mennyiségi következtetés, becslés, mérés, mértékegységváltás, szöveges feladatok 

megoldása 
terén, 

• Segítse elő a gondolkodás fejlődését a matematikai képességek – rendszerezés, 
kombinativitás, egyszerű 

logikai következtetések - differenciált és specifikus fejlesztésével. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 158 

 

1.évfolyam  

Fejlesztési célok: 

• A tanulási képességek alapozása, a tantárgy iránti érdeklődés, tanulási kedv felkeltése, a 
tantárgy 

megszerettetése. 
• A vizuális, auditív és taktilis percepció fejlesztése. 
• A matematikai tevékenységek elvégzéséhez és az ismeretek befogadásához szükséges 

megfelelő szomatikus 
és pszichés állapot fejlesztése. 

• Az elemi gondolkodási műveletek alapozása cselekvéssel, cselekvésre épülő tapasztalatok 
biztosításával, a 

matematikai alapfogalmak és jelek megismertetése. 
• A mindennapi életben való mennyiségi és egyéb összefüggések felfedezése, alapvető 

viszonyfogalmak 
kialakítása, a számfogalom kialakítása 10-es számkörben. 

 
Fejlesztési feladatok: 

 
• Folyamatos ösztönzés a matematikai tevékenykedésre, kitartó feladatmegoldásra. 
• A tanulók sérült pszichikus funkcióinak, készségeinek, képességeinek és gondolkodásának 

javítása, 
kompenzálása differenciált módszerekkel. 

• Elemi osztályozási összehasonlítási, csoportosítási képesség kialakítása. 
• A mennyiségi és térbeli viszonyok felfedeztetése. 
• Számfogalom kialakítása 10-es számkörben. 

 
 
 
Fejlesztési követelmények: 

 
• Legyen képes tárgyak, személyek, tulajdonságainak megfigyelésére, megnevezésére. 
• Tudjon csoportosítani azonosság, azonos tulajdonság alapján. 
• Legyenek elemi tapasztalatai trébeli helyzetekről, nagyságbeli viszonyokról. 
• Tudja 10-es számkörben a számjegyeket írni, olvasni. 
• Legyen biztos számfogalma 10-es számkörben. 
• Legyen jártas az összeadás, kivonás elvégzésében eszközhasználattal. 
• Értse az egyszerű matematikai alapfogalmakat, jeleket és segítséggel értelmezze a szóbeli 

feladatatok 
tartalmát. 

• Tudjon egyszerű szöveges feladatot eljátszani, kirakni, lerajzolni. 
• Ismerje fel és nevezze meg a környező tárgyi világban előforduló alakzatokat, személyek és 

tárgyak egymás 
közötti kapcsolatait. 

 

 

Tematikai egység 

Ismeretek 
GONDOLKODÁSIMÓDSZEREK, HALMAZOK, 

MATEMATIKAI LOGIKA, KOMBINATORIKA 
Órakeret  

20óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A közvetlen környezetben lévő 
személyek, tárgyak 

tulajdonságai: 

- szín, forma, nagyság szerint. 

 

 
 

 

Tudatos érzékelés, észlelés. 
Absztraháló képesség fejlesztése. 

Tárgyfogalom elmélyítése, 

tulajdonságfogalom kialakítása. 

A megfigyelőképesség, tudatos, tartós 

figyelemfejlesztés. Eszközökkel való 

bánásmód, cselekvések célszerű 

végrehajtása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 
beszédkészség, szóbeli 

szövegek megértése, 

értelmezése, szövegalkotás 

Környezetismeret: 

formaérzékelés, tárgyak 

tulajdonságainak 

megfigyelése, 
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Azonosságok, különbözőségek. 

Összehasonlítás, válogatás, 
csoportosítás, osztályozás: 

- szín, forma nagyság szerint. 

 
Csoportosítás azonosság és azonos 

tulajdonsága alapján (egy 

tulajdonság). 
 

 
 
 
 

Igaz-hamis állítások  

Gondolkodási műveletek 

gyakoroltatása. 

Logikus gondolkodás, gondolkodás 

rugalmasságának fejlesztése. Szóbeli 

kifejezőképesség formálása. Önállóságra, 

önellenőrzésre nevelés. Ítélőképesség 

fejlesztése 

megnevezése, 

összehasonlításuk, 

csoportosításuk, 

tapasztalatok szerzése Rajz 

és vizuális kultúra: szín- és 

formaérzékelés Ének-zene: 
ritmikus sorok alkotása 

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek: tárgyak 

tulajdonságai, csoportosítások, 

rendezések. Testnevelés: 

mozgáskoordináció 

 

Tematikai egység 

Ismeretek 

 

SZÁMELMÉLET, ALGEBRA Órakeret 

67 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

   
Számfogalom kialakításának 

előkészítése 
 
 
Határozatlan és határozott 
halmazok 

- alkotása 

összehasonlítása. 

Mennyiségfogalmak érzékeltetése: 

sok, kevés, semmi 

Megfigyelőképesség 
fejlesztése konkrét tevékenység útján. 

Mennyiségállandóság kialakítása. 

Gondolkodási műveletek gyakoroltatása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: beszédkészség, 

szóbeli szövegek 
megértése, értelmezése, 

lényeg kiemelése, 

szövegalkotás, saját 

gondolatok megfogalmazása, 

indoklása Környezetismeret: 

nagyságrendek a 

természetben (becslés és 

mérés, hosszúság) 
 
Számfogalom, 
számköri ismeretek 

 
Mennyiségi viszonyok: több, 

kevesebb, ugyanannyi Relációs jelek 

(>,<, =) bevezetése, használata. 

 

 

 

Absztraháló képesség fejlesztése. 
Összehasonlító kép fejlesztése 

Ének-zene: ütemek 

kialakítása és jelzése, 

egyenletes mérőritmus, 
ütemezett mozgás- 

 

Halmazok számossága 

 
Számfogalom kialakításai 5-10- 
es körben. 

 
Halmazok számosságának 

megállapítása – az elemek 

megszámlálása, egyeztetésük 

számnévvel, számképpel, 

számjeggyel. 

 

Számok, számjegyek 

0 fogalma (üres halmaz) 

Számok olvasása, írása. 

Számok viszonyítása. 

A számok sorba rendezése. 

A számok helye a számegyesen, 

számszomszédok. 

 

Tér- és síkbeli tájékozódási 

képesség fejlesztése. Szóbeli 

kifejezőképesség fejlesztése. 

Számfogalom kialakítása 

tapasztalati úton. Analizáló-

szintetizáló kép fejlesztése. 

Emlékezet tartalmának 
bővítése. 
Viszonyítási képesség fejlesztése. 
 
 
 
 

Rajz és vizuális kultúra: 

történetek vizuális 

megjelenítése síkban, 

térben 

Testnevelés: 
mozgáskoordináció 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sorszámok,sorszámnevek 
- jelölésük 

Megfigyelőképesség 
fejlesztése konkrét tevékenység útján. 

Magyar nyelv és 

irodalom: beszédkészség, 
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Páros, páratlan fogalma 

 

 

Bontás 

A bontás fogalma, értelmezése, 

lejegyzése. 

A számok kéttagú (összeg és 

különbség) bontott alakja. Mit 

mond a kép? 

5-, 10 Ft-os pénzérmék 
használata. 

Számok bontása 

Szóbeli összeadás, kivonás 

10-es számkörben. 

 

 

Műveletek 

 

Műveletek tartalmi értelmezése 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megfigyelőképesség fejlesztése. 

Összefüggések felismerése 

szóbeli szövegek 

megértése, értelmezése 

Halmazok 
 

Halmazok egyesítése – halmazok 
különbsége. 

 
Halmazok bővítése – szűkítése. 

(Több lett – kevesebb lett) 

Műveletek megoldása matematikai 

eszközökkel, rajzban. 

A tagok felcserélhetősége. 

Műveleti jelek bevezetése. 
 
 

Szöveges feladatok 
 
Szóban megfogalmazott egyszerű 
szöveges feladatok 

Gondolkodási műveletek 
gyakoroltatása. Logikus 

gondolkodás fejlesztése. Absztraháló 

képesség fejlesztése. 

Műveletfogalom tapasztalati úton 

való kialakítása. Cselekvések, 

célszerű végrehajtása. Eszközökkel 

való bánásmód fejlesztése. 

Rövid-, és hosszú távú emlékezet 

fejlesztése. Műveletfogalom 

erősítése. Lényegkiemelő és 

problémamegoldó képesség 

formálása. 
Szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. 

környezetismeret 

Tematikai egység 
Ismeretek 

GEOMETRIA -MÉRÉS 
 

Órakeret 

42óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Térbeli, síkbeli helyzetek és 

tulajdonságaik 

 
Térbeli helyzetek megfigyelése, 
leolvasása, megfogalmazása. 

Tájékozódás a térben. 

 
Tárgyak térbeli helyzete. 

Irányok, viszonyszavak. 

Az alatt, fölött, mellett, előtt, 

mögött, jobbra, balra fogalmak 

helyes használata. 

Síkbeli helyzetek létrehozása, 
leolvasása, megfogalmazása 

 

 

 

 

 
Gyakorlati mérések, 

mértékegységek, számítások 
 

Mennyiségek összehasonlítása, 

Összehasonlító, 
megkülönböztető képesség 

kialakítása mennyiségek 

tevékenységgel történő rendezése 

útján. Eszközökkel való bánásmód 

fejlesztése. 

Cselekvések célszerű végrehajtása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: beszédkészség, 

szóbeli szövegek 
megértése, értelmezése és 

alkotása 

Környezetismeret: térbeli, 

síkbeli 

tájékozódás, 

formaérzékelés irányok, 

távolságok, hosszúság; 
mérhető anyagi 

tulajdonságok felismerése, 

becslése, mérése, 

természetes mérőeszközök, 

Ének-zene: 

formaérzékelés, 

azonosság, hasonlóság, 

Rajz és vizuális kultúra: 

szín- és formaérzékelés, 

vizuális megjelenítés 

térben, síkban, 

konstruálás, modellezés 

Életvitel és gyakorlati 
ismeretek: környezet 

elemeinek tulajdonságai, 
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mérése. 

Becslés. 
 
 

Mérés választott (alkalmi) 
egységekkel (hosszúság, tömeg, 
űrtartalom 
Kisebb-nagyobb, rövidebb- 
hosszabb, alacsonyabb- 
magasabb, könnyebb-nehezebb 
fogalmának kialakítása. 

 

kreativitás, mérőeszközök 

használata, térbeli 

helyzetek, építések térben, 

síkban 

Tematikai egység 

Ismeretek 

RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK, AZ 

ANALÍZIS ELEMEI, 

SOROZATOK 

Órakeret 
19óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Személyek, tárgyak, geometriai 
alakzatok közötti egyszerű 

kapcsolatok, összefüggések 

felismerése. 

Relációk megfogalmazása 

szóban, jelölésük. Személyek, 

tárgyak sorba rendezése 

különböző 

tulajdonságaik alapján. Ciklikus 
sorok megfigyelése, az ismétlődések 

megfogalmazása és folytatása 

tevékenységgel. Növekvő, csökkenő 

számsorozatok. 

Hozzárendelések párosító játékokban. 

Megfigyelőképesség 
fejlesztése. 

Tér- és síkbeli tájékozódó 

képesség fejlesztése. 

Összehasonlító képesség 

fejlesztése. 

Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése. 

Összefüggéseket felismerő és 
rendezőképesség fejlesztése. 

Megfigyelőképesség, tudatos, tartós 

figyelem fejlesztése. 

Kreatív gondolkodás formálása. 

Magyar: beszédkészség, 
szóbeli szövegek 

megértése, értelmezése, 

szövegalkotás 

Ének-zene: ciklikus sorok 

Rajz és vizuális kultúra: 

vizuális megjelenítés 

 

Testnevelés: ismétlődő, 

ciklikus mozgássorok, 

soralkotások, relációk 

 

 

2.évfolyam 

Fejlesztési 

célok: 

• Matematikai eszközök használatának megismerésével az önáll ismeretszerzés lehetőségének 
megteremtése. 

• Elemi szintű matematikai problémák felismerése, megoldása matematikai műveletekkel. 
• Számfogalom bővítése 20-as számkörben, jártasság kialakítása a műveletvégzésben 10-es 

számkörben. 
• Kombinatorikus gondolkodás alapozása. Szerialitás fejlesztése. 

 
Fejlesztési feladatok: 

 
• A matematikai eszközök használatának megismerésével az önálló ismeretszerzés 

lehetőségének megteremtése. 
• Az összeadás és kivonás tartalmi megértésének alapozása mindennapi élethelyzetekből 

kiindulva. 
• Jártasság kialakítása az összeadás, kivonás végzésében 10-es számkörben. 
• Szóban megfogalmazott egyszerű szöveges feladatok megjelenítése, megoldása, lejegyzése. 
• Biztos számfogalom kialakítása 20-as számkörben. 
• Alapvető mérési és geometriai ismeretek nyújtása. 
• Gyakorlati mérések választott és szabvány mértékegységekkel. 

 
Fejlesztési követelmények: 
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• Tudjon ciklikus sorokat folytatni. 
• Legyen képes legalább háromelemű szekvencia felidézésére. 
• Tudjon a megismert tulajdonságok alapján csoportosítani. 
• Tudjon kész csoportokat egy tulajdonsággal elnevezni. 
• Legyen biztos számfogalma 10-as számkörben. 
• Legyen jártas 20-as számkörben. 
• Jártasság összeadás, kivonás elvégzésében 10-es számkörben eszközhasználat nélkül. 
• Tudja az egyszerű szöveges feladatot művelettel megjeleníteni, lejegyezni segítséggel. 
• Ismerjen fel összefüggéseket személyek, tárgyak, számok között. 
• Tudja kifejezni a felismert összefüggéseket tevékenységgel, szóval. 
• Legyen képes dolgokat egymáshoz rendezni. 
• Tudjon egyszerű sorozatokat alkotni megadott szabály alapján. 
• Gyűjtsön elemi tapasztalatokat a hosszúság, a tömeg, az űrtartalom méréséhez. 
• Ismerje fel és használja a nevét a tanult síkidomoknak (kör, négyszög, háromszög) 
• Ismerje a tanult pénzérméket (, 5 Ft, 10 Ft, 20 Ft). 

 
 

Tematikai egység 

Ismeretek 
GONDOLKODÁSIMÓDSZEREK, HALMAZOK, 

MATEMATIKAI LOGIKA, KOMBINATORIKA 
Órakeret  

17óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 

Ciklikus sorok folytatása, 
sorozatok, sorrend, 

egymásutániság megfigyelése, 

leképzése. 

 
Válogatás, csoportosítás (egy-két) 

tulajdonság alapján. 
 

Számtulajdonságok 
 

Tulajdonságok változása. 
A tulajdonság jelölése jelkártyával 
(szín, forma, nagyság 
 
 
Matematikai logika Igaz-hamis 
állítások 
 

Igaz - hamis állítások. 

Tulajdonságok megfogalmazása 

állítások formájában, állításokhoz 

halmazok alkotása. 

 
Egyszerű kombinatorikai feladatok 

  

Megfigyelőképesség fejlesztése. 

Eszközökkel való bánásmód 

fejlesztése, cselekvések célszerű 

végrehajtása, munkaidő betartása. 

Tudatos észlelés, absztraháló kép 

fejlesztése. Gondolkodási műveletek 

gyakoroltatása. 

Logikus gondolkodás, gondolkodás 

rugalmasságának fejlesztése. 

Összefüggéseket felismerő és 

rendszerező képesség fejlesztése. 

Tulajdonságfogalmak elmélyítése. 

Szóbeli kifejezőképesség 

fejlesztése. 

Ítélőképesség fejlesztése. 

 
Kombinatorikus, variációs gondolkodás 

kialakítása 

Magyar nyelv és 

irodalom: 
beszédkészség, szóbeli 

szövegek megértése, 

értelmezése, szövegalkotás 

Környezetismeret: 

formaérzékelés, tárgyak 
tulajdonságainak 

megfigyelése, 

megnevezése, 

összehasonlításuk, 

csoportosításuk, 

tapasztalatok szerzése Rajz 

és vizuális kultúra: szín- és 

formaérzékelés Ének-zene: 

ritmikus sorok alkotása 

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek: tárgyak 

tulajdonságai, csoportosítások, 

rendezések. Testnevelés: 

mozgáskoordináció 

 

Tematikai egység 

Ismeretek 

 

SZÁMELMÉLET, ALGEBRA Órakeret 

70 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

   
Számfogalom, 
számköri ismeretek 
 
Számkör bővítése 20-ig. 

 
Határozott és határozatlan halmazok 

alkotása (személyek, tárgyak, 

matematikai eszközök, IKT 

eszközök segítségével) 

Megfigyelőképesség 
fejlesztése konkrét tevékenység 

útján. Számfogalom alakítása. 

Gondolkodási műveletek 

gyakoroltatása. 

Logikus gondolkodás 

fejlesztése. 

Összefüggések felismerése. 
Viszonyítási képesség fejlesztése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: beszédkészség, 
szóbeli szövegek 

megértése, értelmezése, 

lényeg kiemelése, 

szövegalkotás, saját 

gondolatok megfogalmazása, 

indoklása Környezetismeret: 

nagyságrendek a 

természetben (becslés és 
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Az egyjegyű és a kétjegyű szám 

fogalma. 

Halmazok számosságának 

megállapítása le és megszámlálással. 

Mennyiségtartalom megerősítése. 

Számok viszonyítása. 

Számfogalom megerősítése a 20- 

as számkörben. Számok helye a 

számsorban. 
Soralkotások: növekvő, csökkenő 
számsorok. 

 

Absztrakció a számfogalom 

kiépítéséhez. 

Emlékezet tartalmának 

bővítése. 

. 

mérés, hosszúság) 

 
Számegyenes 
Számszomszédok Páros-páratlan 

 
Sorszámok 

 

 

Sorszámok, sorszámnevek 

fogalma, jelölésük, használatuk valós 

helyzetekben. 

Helyi-értékes írásmód 

tudatosítása. 

 

Számsorozatok 

Soralkotások, növekvő, csökkenő 
számsorok. Számsorok állandó 

különbsége: 1, 2, 5 
20-as pénzérme használata. 
 

 

Megfigyelőképesség 
fejlesztése konkrét tevékenység 

útján. Számfogalom alakítása. 

Gondolkodási műveletek 

gyakoroltatása. 

Logikus gondolkodás 

fejlesztése. 

Összefüggések felismerése. 
Viszonyítási képesség fejlesztése. 

Absztrakció a számfogalom 

kiépítéséhez. 

Emlékezet tartalmának 

bővítése. 
 
 
 

Ének-zene: ütemek 

kialakítása és jelzése, 

egyenletes mérőritmus, 
ütemezett mozgás- 

 

Műveletek  

 
Szóbeli összeadás, kivonás, pótlás, 
tízes átlépés nélkül (analógia). 

Műveletei jelek használata. 

 

 

 

 

 

Szöveges feladatok 

 

Szöveges feladatok: 

Szóban megfogalmazott egyszerű 

szöveges feladatok megjelenítése 

matematikai eszközök kirakásával 

rajzban, lejegyzésük műveletekkel. 

 
 
 
Lényegkiemelő és problémamegoldó 
képesség formálása 

magyar nyelv és 
irodalom: 

beszédkészség, 

szóbeli szövegek 

megértése, 

értelmezése, lényeg 

kiemelése, 
szövegalkotás, saját 

gondolatok 

megfogalmazása, 

indoklása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tematikai egység 
Ismeretek 

GEOMETRIA -MÉRÉS 
 

Órakeret 

46 óra 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Térbeli, síkbeli 

helyzetek és tulajdonságaik 
 

Térbeli helyzetek létrehozása, 

tárgyak, matematikai eszközök 

építésével – szabadon, minta és 

szóbeli utasítás után. 

Síkbeli helyzetek létrehozása, 

leolvasása, megfogalmazása. 

 
Síkidomok előállítása megadott 
feltétel szerint. 
 

Testek tulajdonságainak 
megfigyelése, megfogalmazása, 

csoportosításuk (gömbölyű, 

szögletes). 

Síkidomok tulajdonságainak 

megfigyelése, megfogalmazása 

(négyszög, háromszög, kör). 

Testek és síkidomok 

csoportosítása, rendezése adott 

tulajdonság alapján. Tájékozódás 

a síkon. 

Síkbeli helyzetek megfigyelése, 
megfogalmazása, létrehozása. 

A tér- és síkbeli tájékozódó képesség 

fejlesztése érzékszervi megfigyelések 

segítségével. 
 

 
Megfigyelőképesség fejlesztése. 
Absztraháló képesség fejlesztése. 
 
 
 
 
 
 

Tudatos eszközhasználat 
kialakítása. Pontosság. 

Formafelismerés, azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Alkotóképesség fejlesztése... 

Magyar nyelv és 

irodalom: beszédkészség, 
szóbeli szövegek 

megértése, értelmezése és 

alkotása 

Környezetismeret: térbeli, 

síkbeli tájékozódás, 

formaérzékelés irányok, 
távolságok, hosszúság; 

mérhető anyagi 
tulajdonságok 
felismerésebecslése, 
mérése, 
természetes 

mérőeszközök, 

Ének-zene: 
formaérzékelés, 

azonosság, hasonlóság,  
 

Gyakorlati mérések, 

mértékegységek, számítások 
 
Mérési tapasztalatok gyűjtése. 

 
Mérőeszközök megismerése. 
Mérendő anyagokhoz 

mérőeszközök rendelése. 
Mennyiségek mérése alkalmilag 
választott egységekkel, és szabvány 
mértékegységekkel (hosszúság, 
tömeg, űrtartalom) Az idő 
múlásának érzékeltetése: óra, 

napszak, nap. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

A becslés és mérés 
képességének fejlesztése gyakorlati 

tapasztalatszerzés alapján. 

Összehasonlító, megkülönbözető 

képesség alakítása. Pontosságra 

nevelés. Tudatos eszközhasználat 

kialakítása. Cselekvések célszerű 

végrehajtása. Fogalmi gondolkodás 

fejlesztése 

Rajz és vizuális kultúra: 

szín- és formaérzékelés, 

vizuális megjelenítés 

térben, síkban, 
konstruálás, modellezés 
Életvitel és gyakorlati 
ismeretek: környezet 
elemeinek tulajdonságai, 
kreativitás, mérőeszközök 
használata, térbeli helyzetek, 
építések térben, síkban 

Tematikai egység 

Ismeretek 

RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK, AZ 

ANALÍZIS ELEMEI, 

SOROZATOK 

Órakeret 
15óra 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Összefüggések felismertetése 
személyek, tárgyak, helyzetek, 

geometriai kapcsolatok, halmazok 

számossága között. 

Jelölések használata (összekötés, nyíl, 

relációs jelek). 
Logikai készlet elemeinek egymáshoz 
rendelése egy tulajdonság 
változásával. Hozzárendelések más 
matematikai témakörök anyagához 
igazodva. Sorozatok képzése adott 
szabály alapján. 
Halmazok sorba rendezése számosság 

alapján. Számok sorba rendezése. 

 

Hozzárendelések.. 

Logikus gondolkodás fejlesztése. 

Összefüggéseket felismerő és 

rendező képesség fejlesztése. 
 
 

Szabályfelismerés. 

Környezetismeret: 
formaérzékelés, tárgyak 

tulajdonságainak 

megfigyelése, 

megnevezése, 

összehasonlításuk, 

csoportosításuk, 

tapasztalatok szerzése Rajz 

és vizuális kultúra: szín- és 

formaérzékelés Ének-zene: 

ritmikus sorok alkotása 
Életvitel és gyakorlati 
ismeretek: tárgyak 
tulajdonságai, 

csoportosítások, rendezések 

 

 

3.évfolyam 

Fejlesztési 

célok: 

• A matematikai ismeretek bővítése, készségek, képességek fejlesztése. 
• A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése. 
• Vizuális érzékelés és észlelés pontosságának fejlesztése. 
• Valós helyzetek, összefüggések elképzelése, műveletek tartalmának megértése. 
• Térbeli, időbeli tájékozódás megszilárdítása. Készségszintű műveletvégzés 20-as 

számkörben. 
 
 
Fejlesztési feladatok: 

 

• A tantárgy iránti érdeklődés folyamatos fenntartása. 
• Helyes tanulási szokások kialakítása. 
• Az önálló tanulás kialakulásának segítése egyénre szabott motivációval. 
• Számolási készség fejlesztése változatos gyakorlással. 
• Konkrét matematikai műveletek gyakoroltatása. 
• A műveletek közötti kapcsolatok felfedeztetése. 
• A tízes számrendszer szerkezeti sajátosságainak felfedeztetése. 
• Tájékozottság kialakítása 100-as számkörben. 
• Szabályok felismertetése, megfogalmazása, műveletvégzés szabálytartással. 
• Mérésekben való jártasság kialakítása. 
• Szorzás, bennfoglalás, részekre osztás megjelenítése. 
• Geometriai alakzatok létrehozása, geometriai tulajdonságaik megfogalmazása, 

csoportosításuk a megismert 
tulajdonságok alapján. 

 
 
 
Fejlesztési követelmények: 

 

• Legyen jártas a tulajdonságok változásainak megfigyelésében, megfogalmazásában. 
• Tudjon igaz és nem igaz állításokat mondani kész halmazokról. 
• Legyen jártas az állítások igazságának eldöntésében. 
• Legyen biztos számfogalma 20-as számkörben. 
• Legyen tájékozott a 100-as számkörben. 
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• Legyen jártas a kétjegyű számok írásában, olvasásában. 
• Összeadás, kivonás 10-es számkörben készségszinten, összeadás, kivonás 20-as 

számkörben analógia 
segítségével. 
• Tudjon önállóan megoldani egyszerű szöveges feladatot. 
• Legyen képes konkrét és matematikai relációk felfedezésére. 
• Tudjon megfogalmazni felismert kapcsolatokat. 
• Legyen képes egyszerű sorozatok folytatására, fogalmazzon meg szabályt egyszerűbb 

esetekben. 
• Gyakorlott legyen a tanult szorzó – és bennfoglaló táblákban. 
• Ismerje fel a kockát, téglatestet, gömböt, hengert, négyzetet, kört, háromszöget, tudjon 

előállítani testeket 
gyurmából, síkidomokat vágással, tépéssel, rajzolással. 

• Ismerje a szabvány mértékegységeket: m,  dm l, dl,  kg,  Ft, egész óra, nap, hét 
• Ismerje a tanult pénzérméket (5Ft, 10Ft, 20Ft, 50 Ft, 100 Ft). 

 
 

 

Tematikai egység 

Ismeretek 
GONDOLKODÁSIMÓDSZEREK, HALMAZOK, 

MATEMATIKAI LOGIKA, KOMBINATORIKA 
Órakeret  

11óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 

Összehasonlítás 
Csoportosítás 

 
Csoportosítások megadott és választott 
szempont szerint 

Tulajdonságok változásai 
 

Tulajdonságok változásának 

megfigyelése, megfogalmazása 

 
Kombinatorikus feladatok 

 
Transzformációs játék egy 

tulajdonság változásával. 

Kombinatorikus játékok, építések, 

színezések. 

 
Matematikai logika Igaz, hamis 
állítások 
 

Nyitott mondatokba elemek, számok 

helyettesítése, igazságtartalmuk 

eldöntése. 
Igaz, nem igaz állítások 
megfogalmazása tárgyak, számok és 
geometriai alakzatok halmazáról 

A megfigyelőképesség, a 
tudatos, tartós figyelem fejlesztése, 

gondolkodási műveletek 

gyakoroltatása. Cselekvések célszerű 

végrehajtása, eszközökkel való 

bánásmód fejlesztése. Absztrakció. 

Problémamegoldó képesség 

fejlesztése. 

Logikus gondolkodás, a 
gondolkodás rugalmasságának 

fejlesztése. Szóbeli kifejezőképesség 

formálása. Kombinatorikus képesség 

fejlesztése. Ítélőképesség. 

Magyar nyelv és 
irodalom: 
szövegértés, 

szövegalkotás, a 

tulajdonságok pontos 

megfogalmazása 

Rajz és vizuális 

kultúra: 

formaérzékelés, 

színek, tájékozódás 

síkban Életvitel és 

gyakorlati ismeretek: 

formaérzékelés, 

finommotoros 

mozgáskoordináció 

Informatika: 

szimbólumok, jelek 

Környezetismeret: a 

kognitív képességek 

 

Tematikai egység 

Ismeretek 

 

SZÁMELMÉLET, ALGEBRA Órakeret 

78óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Számfogalom, 
számköri ismeretek 

 
Számfogalom megerősítése 20-as 
számkörben. 

 
Számkör bővítése 50-ig, majd 100- 

ig – alapozás. 

. Megfigyelőképesség, a 
tudatos, tartós figyelem fejlesztése. 

Gondolkodási műveletek gyakoroltatása. 

Absztrakció. Analógiás gondolkodás 

fejlesztése. Összefüggések felismerése. 

Emlékezet tartalmának bővítése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: beszédkészség, 
szóbeli szövegek 

megértése, értelmezése, 

lényeg kiemelése, 

szövegalkotás, saját 

gondolatok megfogalmazása, 

indoklása Környezetismeret: 

nagyságrendek a 
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Számfogalom Halmazok 

tulajdonsága, számossága, 

 

Tízes számrendszer szerkezeti 

sajátosságainak elmélyítése. 

 
A száz fogalma. 

A háromjegyű szám. 
A tízes számrendszer szerkezeti 
sajátossága  
 
A helyiérték táblázat 
Kerek tízesek, teljes kétjegyű számok 
írása, olvasása, értelmezése, 
képzése. 

 
Elemek megszámlálása, 

leszámolása. 

Csoportosítás, tízes csoportok 

alkotása. 
 

természetben (becslés és 

mérés, hosszúság) 

 

Számfogalom, mint a mérés 
eredménye, mérőszám 

 

Kétjegyű számok. 
 
 
Mennyiség egyeztetése számnévvel, 

számjeggyel. 

 
Kerek tízesek helypótló 

értelmezése. 
Számok viszonyítása, rendezése 
 
 
 
Sorszám 
 
Számok helye a számsorban. 

Sorszám írása, olvasása, használata 

valós helyzetekben. 

Számsorok 
Számszomszédok. 

 
Tér- és síkbeli 
tájékozódási képesség 

fejlesztése. 

Számfogalom kialakítása 

tapasztalati úton. Analizáló-

szintetizáló képesség fejlesztése. 

Cselekvések célszerű 

végrehajtása. Viszonyítási 

képesség fejlesztése. 

Önállóságra nevelés. Szóbeli 

kifejezőképesség formálása. 
Tájékozódási képesség fejlesztése. 
 

Ének-zene: ütemek 

kialakítása és jelzése, 
egyenletes mérőritmus, 
ütemezett mozgás- 

 
Számelméleti 
ismeretek Páros-, páratlan 

számok 
Páros-páratlan fogalmak 
kiterjesztése a kétjegyű számokra. 

Soralkotások: állandó különbség1, 2, 

5, 10 
 
 

Római szám 
 

A mindennapi gyakorlatban 

előforduló római számok írása, 

olvasása 50-ig. 
 

Bontás. 

 

Műveletek előkészítése: kétjegyű 

számok bontása 

 
 
 
Lényegkiemelő és problémamegoldó 
képesség formálása 

magyar nyelv és 

irodalom: 
beszédkészség, 

szóbeli szövegek 

megértése, 

értelmezése, lényeg 

kiemelése, 

szövegalkotás, saját 
gondolatok 

megfogalmazása, 

indoklása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 168 

5 FT-os, 10 Ft-os, 20Ft-os, 50 Ft-os, 

100 Ft-os pénzérme használata, 

kifizetések különböző 

pénzérmékkel. 

Ugyanannak a mennyiségnek a 

kifizetése többféleképpen. 

 
Tízes átlépés előkészítése. 

 

Műveletek 
 
 

Összeadás, kivonás 20-as 
számkörben tízes átlépéssel. 

 

 
Kétjegyű számok, összeadása, 

kivonása tízes átlépés nélkül, 

analógia segítségével. 
 
 

 
Szorzás, bennfoglalás, részekre 

osztás 
 

 
A 10-es, 5-ös, 2-es szorzó- és 

bennfoglaló táblák 
 

 
Műveleti tulajdonságok: a tagok és 

tényezők felcserélhetősége 

Megfigyelőképesség, a tudatos, tartós 

figyelem fejlesztése. Rövid- és hosszú 

távú emlékezet bővítése. 

Gondolkodási műveletek 

gyakoroltatása. Analógiás, logikus 

gondolkodás fejlesztése. 
Számolási készség fejlesztése. 
Térszemlélet formálása. 
Műveletfogalom bővítése. Szóbeli 
kifejezőképesség fejlesztése. 

Magyar nyelv és 
irodalom: 
szövegértés, 
szövegalkotás, 
írott és hallott 
egyszerű 
szövegek 
megértése, a 
válaszok szabatos 
megfogalmazása 

Tematikai egység 
Ismeretek 

GEOMETRIA -MÉRÉS 
 

Órakeret 

39óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Téri elemek 
Vonalak (görbe, egyenes) 

 
- egyenes és görbe vonalak 

- nyitott-, zárt vonal 

- törött vonal 

előállítása pálcikákkal, zsinórral. 

 
 

Térbeli alakzatok Kocka, 
téglatest, gömb 
 

Geometriai alakzatok, 

tulajdonságaik 

Testek építése, síkidomok előállítása 
adott feltétellel. 

Testek (kocka, téglatest, henger, 
gömb), síkidomok (télalap, 
négyzet, háromszög, kör) 
felismerése, megnevezése, 
összehasonítása. Testek és 
síkidomok válogatása megadott 
szempont szerint. 

Megfigyelőképesség 
fejlesztése. 

Tér- és síkbeli tájékozó- képesség 

fejlesztése. Formafelismerés, 

azonosítás, megkülönböztetés. 

Alkotóképesség. 

Ábrázolási képesség. 
Tudatos eszközhasználat. Pontosság. 
Cselekvések célszerű végrehajtása. 
Összehasonlító, lényegkiemelő képesség 
formálása. 

Magyar nyelv és 
irodalom: beszédkészség, 

szóbeli szövegek 

megértése, értelmezése és 

alkotása 

Környezetismeret: térbeli, 

síkbeli tájékozódás, 

formaérzékelés irányok, 

távolságok, hosszúság; 

mérhető anyagi 
tulajdonságok 
felismerésebecslése, 
mérése, 
természetes 

mérőeszközök, 

Ének-zene: 

formaérzékelés, 

azonosság, hasonlóság,  
 

Tükrös alakzatok, 

tengelyes szimmetria 
 
Tükrözés síktükörrel. 

A megfigyelések megfogalmazása. 
Tengelyesen tükrös alakzatok 

 Rajz és vizuális kultúra: 

szín- és formaérzékelés, 

vizuális megjelenítés 

térben, síkban, 
konstruálás, modellezés 
Életvitel és gyakorlati 
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létrehozása. ismeretek: környezet 
elemeinek tulajdonságai, 
kreativitás, mérőeszközök 
használata, térbeli helyzetek, 
építések térben, síkban 

Gyakorlati mérések, 
mértékegységek, 
számítások.  

Mérés választott egységekkel és 
szabvány mértékegységekkel. 
Becslés, megmérés, kimérés 

Mértékváltás Hosszúság (m, dm), 

űrtartalom (l, dl), tömeg (kg) becslése, 

mérése. A megfelelő mérőeszköz, 

mértékegység kiválasztása. 

 

Idő mértékegységei: év, évszak, 
hónap, hét, nap, óra, 
 
Időtartalom érzékeltetése: év, 

évszak, hónap, hét, nap, napszak, 
óra 
Időpont leolvasása (egész órák 

A megfigyelőképesség tudatos, tartós 
figyelem fejlesztése. 
Helyes eszközhasználat. A 

becslés és mérés képességének 

fejlesztése 

gyakorlati tapasztalatszerzés alapján, 

összefüggések felismerése. 
Összehasonlító és megkülönböztető 
képesség alakítása. Pontosság. Fogalmi 
gondolkodás fejlesztése. Absztrakció 

Történelem: tájékozódás 
időben 

Tematikai egység 

Ismeretek 

RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK, AZ 

ANALÍZIS ELEMEI, 

SOROZATOK 

Órakeret 
20óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Összefüggések 

 
Összefüggések megértése, 
megfogalmazása, jelölése vonallal, 

relációs jelekkel, nyitott 

mondatokkal. 

 
Sorozatok Szabályfelismerés, 

szabálykövetés, lejegyzés. 

Szabályfelismerés, szabálykövetés, 

lejegyzés. 

Szabályjáték logikai készlettel, 
számokkal; az elemek egy, majd két 
tulajdonságának változtatásával 

Növekvő és csökkenő számsorok 

 

Állandó különbségű sorozatok képzése 

megadott, majd felismert szabály 

alapján. 

Gondolkodási műveletek 

gyakoroltatása. Összefüggéseket 

felismerő és rendezőképesség fejlesztése. 

Kreatív gondolkodás formálása. 

Megfigyelőképesség, tudatos, tartós 

figyelem fejlesztése. 

Környezetismeret: 
kognitív 
képességek 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés 

szövegalkotás Ének-

zene: hangsorok 

Rajz és vizuális 

kultúra: soralkotás 

Testnevelés: soralkotás 

 

 

 

 

 

4.évfolyam 
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Fejlesztési célok: 
 
 

• Az érdeklődés fokozása, a kreativitás és alkotókedv felkeltése a matematikai tevékenységek 

során. 
• A matematikai ismeretek alkalmazásában önellenőrzésre ösztönzés és egyre nagyobb 

önállóságra törekvés. 
• Jártasság kialakítása a tízes átlépéses összeadásban, kivonásban, a számok nagyságbeli 

összehasonlításában. 
• A geometriai alapfogalmak megismerése, értelmezése, a matematikai nyelv egyre 

pontosabb használata. 
• Egyszerű mérési, számítási, szerkesztési gyakorlatok alkalmazása. 

 

 
 

Fejlesztési feladatok: 
 
 

• Biztos számfogalom kialakítása 100-as számkörben. 
• Jártasság kialakítása a tízes átlépéses műveletekben (szóbeli-, írásbeli összeadás, kivonás). 
• Önállóságra törekvés a szöveges feladatok értelmezésében, megoldásában. 
• A mérési és becslési képesség fejlesztése. 
• Aktív cselekvésre késztetés a geometriai alakzatokkal végezhető tevékenységekben. 
• A matematika órán elsajátított gondolkodási műveletek önálló alkalmazására való törekvés. 
• A tevékenység megtervezésére, megszervezésére, ellenőrzésére, értékelésére, önkontrollra 

nevelés. 
 
 

Fejlesztési követelmények: 
 
 

• Tudjon alaphalmazokon adott tulajdonságú részhalmazt előállítani. 
• Tudjon megfogalmazni egyszerű állításokat és azok tagadását. 
• Legyen számfogalma 100-as számkörben. 
• 100-as számkörben tízes átlépés nélkül analógia és eszközök segítségével készségszinten 

tudjon összeadni 
és kivonni. 

• Legyen jártas 20-as számkörben a tízes átlépéses összeadásban és kivonásban. 
• Értse a szorzás, bennfoglalás és a részekre osztás tartalmát. 
• Ismerje a tanult szorzó és bennfoglaló táblákat. 
• Tudjon önállóan megoldani egyszerű szöveges feladatokat. 
• Legyen jártas egyszerű relációk értelmezésében, kifejezésében, megfogalmazásában. 
• Legyen jártas a számok nagyságának összehasonlításában. 
• Ismerje fel az egyszerű sorozat képzésének szabályát és tudja azt megfogalmazni. 
• Tudjon egyszerű állandó különbségű számsorozatot folytatni mindkét irányban. 
• Ismerje a téglalap és a négyzet tulajdonságait. 
• Ismerje fel, nevezze meg a kockát, a téglatestet és a gömböt. 
• Szerezzen ismereteket a négyzet és a téglalap kerületének méréséről, számításáról a mért 

adatok alapján. 
• Ismerje a tanult szabvány mértékegységeket (m, dm, cm, l, dl, kg, dkg, Ft, nap, óra, perc). 
• Ismerje és használja a tanult pénzérméket. 

 
 
 
 
 
 

Tematikai egység 

Ismeretek 
GONDOLKODÁSIMÓDSZEREK, HALMAZOK, 

MATEMATIKAI LOGIKA, KOMBINATORIKA 
Órakeret  

13óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Halmazok 
 
Elemek rendezése adott vagy 

felismert szempontok alapján. 

 
Részhalmaz és kiegészítő halmaz 

előállítása változatos alaphalmazokon 

(személyek, tárgyak, logikai készlet). 

 
Csoportosítás adott vagy választott 

szempont szerint Osztályozás, 

rendezés Tulajdonságok jelölése, 

változásai 

 
Kombinatorikus feladatok 

 
Matematikai logika Igaz, hamis 
állítások 
 
Igaz, nem igaz állítások 

megfogalmazása tárgyak, számok és 

geometriai alakzatok halmazáról. 
Állítások igazságának eldöntése 

 
Megfigyelőképesség, a tudatos, 

tartós figyelem fejlesztése. 

Gondolkodási műveletek 

gyakoroltatása. 

Eszközökkel való bánásmód 

fejlesztése. 

Cselekvések célszerű végrehajtása. 

Problémamegoldó képesség 

fejlesztése. 

Ábrázolási képesség, 

kreativitás fejlesztése. 

Szóbeli kifejezőképesség 

formálása. 

Önállóságra nevelés. 

Kombinatorikus, variációs 

gondolkodás fejlesztése. 

Magyar nyelv és 
irodalom: szövegértés, 

szövegalkotás, a 

tulajdonságok pontos 

megfogalmazása 

Rajz és vizuális kultúra: 

formaérzékelés, színek, 

tájékozódás síkban. 

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek: 

formaérzékelés, 

finommotoros 

mozgáskoordináció 

Informatika: 

szimbólumok, jelek 

Környezetismeret: a 

kognitív képességek 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

szövegalkotás, állítások 

szabatos megfogalmazás 

 

Tematikai egység 

Ismeretek 

 

SZÁMELMÉLET, ALGEBRA Órakeret 

77óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Számfogalom 
megerősítése 20-as számkörben 

 
Számfogalom, számköri ismeretek 

 
Számfogalom megerősítése 20 – as 

számkörben. 

 
Számfogalom elmélyítése 100-as 

számkörben. 

 
 
A 100-as számkör Számfogalom, 
mint a halmaz tulajdonsága, 
számossága, darabszám 
 
Mennyiségfogalom megerősítése 

gyakorlati példákkal. 
Számok tulajdonságai 
 
A helyiérték táblázat szerkezete 
Helyiérték, alaki érték, valódi érték 
Alaki érték, helyi érték, valódi érték 
közötti összefüggés, megfogalmazása, 
elmélyítése. Tájékozódás a 
számegyenesen és a százas táblán. 

 
Összefüggések felismerése. 

Analógiás gondolkodás fejlesztése. 

Megfigyelőképesség, tudatos 

figyelem fejlesztése. 

 
Rövid- és hosszú távú 

emlékezet bővítése. 

Viszonyítási képesség 

fejlesztése. 

Magyar nyelv és 
irodalom: szövegértés, 

szövegalkotás, pontos 

matematikai nyelv 

használata 

Ének-zene: ritmizálás, 

ütemezés, 

finommotoros 

mozgáskoordináció, 

auditív figyelem 

Rajz és vizuális kultúra: 

szerialitás. Testnevelés: 

nagymozgások, 

mozgáskoordináció 

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek: szerialitás 

Informatika: kódolás, 

dekódolás, algoritmusok, 

Műveletek Összeadás, kivonás 

20-as számkörben tízes átlépéssel 

 
Számok nagyságbeli viszonya, 

Megfigyelőképesség, tudatos, 
tartós figyelem, emlékezet 
tartalmának bővítése. 

Gondolkodási műveletek 

gyakoroltatása. Analógiás 

Informatika: 
matematikai- és 
képességfejlesztő 

programok 

Informatika: kódolás, 
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relációk, rendezések, 
soralkotások. 

 
Műveletfogalom előkészítés, teljes 

kétjegyű számok bontása. 

 
Szóbeli összeadás, kivonás 20-as 

számkörben tízes átlépéssel. 

 
 
Összeadás kivonás százas számkörben 
 
Kerek tízesek összeadása, kivonása. 

Kerek tízesekhez egyesek 
hozzáadása, teljes kétjegyű 

számokból az egyesek elvétele. 

Teljes kétjegyű számokhoz kerek 

tízesek hozzáadása, elvétele. Teljes 

kétjegyű számokhoz teljes kétjegyű 

számok hozzáadása elvétele tízes 

átlépés nélkül. Teljes kétjegyű 

számokhoz egyjegyű számok 

hozzáadása, elvétele tízes 

átlépéssel. 

Teljes kétjegyű számokhoz teljes 
kétjegyű számok hozzáadása, 
elvétele tízes átlépéssel. 

Szorzás, bennfoglalás 

gondolkodás. 

Összefüggések felismerése. 

Absztrakció. 

Szóbeli számolási képesség 

fejlesztése. 

Cselekvések célszerű 

végrehajtása. 

Önállóságra, önellenőrzésre, 
pontosságra nevelés. 

dekódolás 

Szorzás, bennfoglalás, részekre 

osztás 

A 4-es, 3-as, 6-os szorzó és 

bennfoglaló táblák 

 

 

  

 
Szöveges feladatok 

 
Egyszerű szöveges feladatok 
értelmezése, megjelenítésük 

kirakással, rajzzal, nyitott 

mondatokkal. 

Ismert és ismeretlen adatok 

megállapítása. 

A megfelelő matematikai művelet 

kiválasztása, a művelet kiszámítása, 

ellenőrzése. 

A feladatok várható eredményének 

becslése, összehasonlítása a 

valósággal. Kérdések 

megfogalmazása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Lényegkiemelő és 

problémamegoldó képesség 
fejlesztése. 

Szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. 

Magyar nyelv és 
irodalom: szövegértés, 

szövegalkotás, írott és 

hallott egyszerű 

szövegek megértése, a 

válaszok szabatos 

megfogalmazása 

Tematikai egység 
Ismeretek 

GEOMETRIA -MÉRÉS 
 

Órakeret 

40óra 
 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Egyenes helyzete (függőleges-, Megfigyelőképesség, tudatos, Magyar nyelv és 
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vízszintes-, ferde egyenesek 

Párhuzamos-, merőleges-, metsző 

egyenesek 

 

Vonalak tulajdonságainak 

megfigyelés, megfogalmazása 

 
Síkbeli alakzatok Háromszög, 
négyzet, téglalap, sokszög, kör 
 

Geometriai alakzatok, 

tulajdonságaik Síkidomok 

felismerése, 

megnevezése a környezetben 
(háromszög, négyzet, téglalap, 
sokszög, kör) 

tartós figyelem fejlesztése. irodalom:  szövegértés, 

szövegalkotás, pontos 

geometriai 

alapfogalmak 

használata 
 
 
Rajz és vizuális kultúra: 

tájékozódás térben, 

síkban; formaérzékelés, 

konstruálás, kreativitás 

 
Életvitel és gyakorlati 

ismeretek: 

formaérzékelés, 

kreativitás, alkotókedv 

Informatika: 

tájékozódási képesség, 

sík- és térlátás, rajzoló 

programok 

Térbeli alakzatok 
Kocka, téglatest, gömb 

 
 
Térbeli alakzatok (kocka, téglatest, 

gömb) 
 
 

 
Válogatás megadott tulajdonság 

alapján. 

 
Síkidomok előállítása 

megnevezésük határoló vonalak, 

határoló oldalak és csúcsok száma 

szerint. 
 
 

Kerület, terület Négyzet, téglalap 
kerülete, területe 

 

A négyzet és a téglalap 

tulajdonságainak megfigyelése, 

megfogalmazása. 

A kerület fogalma. 
A négyzet és téglalap kerületének 

számítása mért, vagy adott alapján. 

A terület fogalmának előkészítése 

lefedéssel. 
 
 
 

Transzformációk Tükrös alakzatok, 
tengelyes szimmetria Tükrözés 
 

Tükrös alakzatok felismerése, 
előállításuk egy tükörtengellyel 
(kirakással, tépéssel, nyírással 

Tér- és síkbeli tájékozódó 
képesség fejlesztése. Formafelismerés, 

azonosítás, megkülönböztetés. 
 
 
Tudatos eszközhasználat, 

cselekvések célszerű végrehajtása. 

Alkotóképesség, ábrázolási 

képesség fejlesztése. 

Összehasonlító, lényegkiemelő 

képesség formálása. 

Pontosságra nevelés. 

Rajz és vizuális kultúra: 
tükrös alakzatok 

Életvitel és gyakorlati 

ismereteket: becslés, 

mérés, számítás 

Gyakorlati mérések, 
mértékegységek, számítások 
 
Mérés választott és szabvány 
mértékegységekkel. 

Becslés, megmérés, kimérés. 
Egyenesek, félegyenesek szakaszok, 

Megfigyelőképesség, tudatos, 
tartós figyelem fejlesztése. 
Összehasonlító, viszonyító képesség 
alakítása. 
 Helyes eszközhasználat. 
Fogalmi gondolkodás, absztrakció 
fejlesztése. Pontosságra, 

Ének-zene: ütemezés 
Életvitel és gyakorlati 
ismereteket: becslés, 

mérés, számítás 
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síkidomok rajzolása 
szabad kézzel és vonalzó segítségével. 
 

Mérés. mértékváltás Hosszúság, 

űrtartalom, tömeg 
Hosszúság (cm), tömeg (dkg) 

becslése, mérése. 

Időpont leolvasása (perc). 
idő mértékegységei 
 
Pénz, forint 
 
Pénzhasználat Pénzszámlálás, 
kifizetések 

önállóságra nevelés. 

Tematikai egység 

Ismeretek 

RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK, AZ 

ANALÍZIS ELEMEI, 

SOROZATOK 

Órakeret 
18óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Összefüggések 

 
Sorozatok Szabályfelismerés, 

szabálykövetés 
 
Összefüggések megértése, 
megfogalmazása, jelölése vonallal, 

nyíllal, relációs jelekkel, nyitott 

mondatokkal. 

 
Szabályfelismerés, szabálykövetés 

Szabályjáték alkalmazása számolási 

műveletekkel. Táblázatok 

kiegészítése adott szabály alapján. 
Táblázat kitöltése adott és felismert 
szabály alapján 
 
 
 

Növekvő és csökkenő számsorok 

 

Növekvő és csökkenő számsorok. 

Hiányos sorozatok kiegészítése. 

Függvények 

Táblázat olvasása 

Függvények megadása, ábrázolása 

alapján. 

Megfigyelőképesség, 
tudatos, tartós figyelem 

fejlesztése. 

Emlékezet tartalmának 

bővítése. 

Gondolkodási műveletek 

gyakoroltatása. Összefüggések 

felismerő képesség fejlesztése. 

Magyar: 
beszédkészség, 

szóbeli szövegek 

megértése, 

értelmezése, 

szövegalkotás Ének-

zene: ciklikus sorok 

Rajz és vizuális 

kultúra: vizuális 

megjelenítés 

Testnevelés: 

ismétlődő ciklikus 

mozgássorok, 

soralkotások, 

relációk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – 8. évfolyam 
 
 

Fejlesztési célok: 
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• A környező világ mennyiségi- és térbeli viszonyainak felfedezése tapasztalati úton. 
Differenciált fejlesztéssel megalapozni a matematikai gondolkodást. Kialakítani az 
alapvető matematikai képességeket. 

 

 

 

Fejlesztési feladatok: 
 
 

• Tárja sokoldalúan a tanuló elé, fedeztesse fel a matematika szerepét a mindennapi életben. 
• Járuljon hozzá a valóság megismeréséhez. 
• Alakítsa ki a készségszintű műveletvégzést. 
• Fejlessze – változatos matematikai tevékenység során – a megismerés képességét, az idő- és 

térszemléletet. 
• Eszközhasználat megtanítása a geometriai feladatokban, szerkesztési algoritmusok 

kialakítása. 
• Szoktasson a tevékenységek megtervezésére, megszervezésére, ellenőrzésére, értékelésre, 

neveljen 
önkontrollra. 

• A folyamatos munkavégzés képességének fejlesztése. 
• Alakítsa a tanulók szemléletét gyakorlati példákkal a valóság és a matematikai modellek 

kapcsolatáról. 
• Fejlessze a tevékenységekhez kötött probléma-felismerést, megoldást. 
• Tegyen képessé az utasítások követésére, a társakkal való együttműködésre. 

 
Fejlesztendő készségek, képességek, attitűdök, kompetenciák 

 
• Pozitív attitűd a számok világához. 
• A kapcsolatok felismerése, az összefüggéslátás. 
• A matematikai nyelv legalapvetőbb fogalmainak ismerete; alapvető matematikai tények, 

tulajdonságok, 
szabályok felidézésének és egyszerű alkalmazásának, végrehajtása. 

• Jó kommunikációs készség, a matematikai nyelv használata, alkalmazása. 
• Szövegértő képesség fejlesztése a tanult matematikai algoritmusok és a szöveges feladatok 

megoldásában. 
• A matematikai jelek és képletek használata, s értelmezése. 
• A becslő, elemző, ellenőrző-ellenőrzési, az értékelő képesség fejlesztése. 
• A gondolkodási műveltek: a perceptív, cselekvéses gondolkodás, a csoportosítás, az 

osztályozás, a 
konkretizálás. 
• A fogalmi gondolkodás fejlesztése. 
• Összehasonlító, lényegkiemelő képesség formálása. 
• Ábrázolási képesség, kreativitás fejlesztése. 
• Helyes eszközhasználat. 
• Tér- és síkbeli tájékozódó képesség fejlesztése. 
• A kifejezőképesség fejlesztése. 
• Alkotóképesség, ábrázolási képesség fejlesztése. 
• Kombinatorikus, variációs gondolkodás fejlesztése. 
• Adatgyűjtési technikák fejlesztése. 
• Analógiás gondolkodás, az elvonatkoztatás, az általánosítás, problémamegoldás. 
• Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása 

 

5.évfolyam 
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Fejlesztési célok: 

• Elemi számolási készség kialakításával elemi fogalmak és műveletek megismertetésével 
elősegíteni a 

mindennapi életben szükséges matematikai problémák megoldását. 
 
 
 
 
Fejlesztési feladatok: 

 
• A matematika nyelvezetének alkalmazása. 
• Tájékozottság kialakítása 1000-as számkörben, és készségszintű műveletvégzés a tanult 

számkörben. 
• A matematikai szövegértő képesség fejlesztése. 
• A szöveges feladatok megoldásában tervkészítésre, önellenőrzésre szoktatás. 
• Tér- és időszemlélet fejlesztése. 
• A mérési és becslési képesség fejlesztése. 
• Egyszerű gyakorlati mérések végeztetése. 
• Oksági összefüggések megmutatása. 

 

Fejlesztési követelmények: 
 
 

• Tudja kiválogatni két halmaz közös elemeit. 
• Tudja alkalmazni a csoportosítást, a részhalmaz-képzést más matematikai témakörökben. 
• Értse és használja értelmesen tanult logikai kifejezéseket. 
• Tudja a háromjegyű számokat írni, olvasni. 
• Legyen biztos számfogalma 100-as számkörben. 
• Legyen tájékozott 1000-es számkörben. 
• Értse a tört- és a negatív szám fogalmát. 
• Számoljon szóban készségszinten 100-as számkörben. 
• Legyen jártas a szorzó és bennfoglaló táblákban. 
• Legyen jártas az írásbeli műveletek megoldásában. 
• Ismerje az írásbeli szorzás, osztás lejegyzésének módját. 
• Ismerje és alkalmazza a zárójel műveleti sorrendet meghatározó jelentését. 
• Legyen képes a szöveges feladat adatait önállóan rendezni és feladattervet készíteni. 
• Legyen képes 2 műveletet tartalmazó szöveges feladatok megoldására segítséggel. 
• Legyen képes összefüggések felismerésére a matematika különböző témaköreiben. 
• A matematikai feladatokban felismert és megfogalmazott szabályokat tudja lejegyezni. 
• Legyen jártas változó különbségű számsorozatok folytatásában. 
• Tudjon mennyiségeket különböző módon kifejezni. 
• Növekedjen gyakorlottsága a gyakorlati mérésekben. 
• Legyen jártas a kerületszámításban. Tudja a négyzet és a téglalap kerületét kiszámítani. 
• Legyen gyakorlata a szerkesztőeszközök használatában. 
• A valószínűségi kísérletek eredményeiben tudjon tájékozódni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tematikai egység 

Ismeretek 
GONDOLKODÁSIMÓDSZEREK, HALMAZOK, 

MATEMATIKAI LOGIKA, KOMBINATORIKA 
Órakeret  

19óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Halmazok Személyek, tárgyak, logikai készlet Rajz és vizuális kultúra: 
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Alaphalmaz, részhalmaz, kiegészítő 

halmaz 
 

 
 
 
 
 

Metszethalmaz 

Matematikai logika 
Állítások igazságtartalma 

elemeinek elhelyezése halmazábrákba 
Évfolyamozás egy, illetve egyszerre két 

szempont alapján 

Megfigyelés, lényeges jegyek 

kiemelése, azonosítás, 

megkülönböztetés Két halmaz közös 

elemeinek keresése. Metszethalmaz 

képzése ábrázolása (személyek, 

tárgyak, logikai készlet elemeinek). 

Részhalmaz előállítása különféle 

alaphalmazokon személyekkel, 

tárgyakkal, logikai készlet elemeivel 

Állítások halmazábra részeiről. A 

halmazábra különböző részeinek 

jelölése jelkártyákkal Elemek 

besorolása a halmazábra különböző 

részeibe 

Személyeknek, tárgyaknak, logikai 
készlet elemeinek megfigyelése, közös 
tulajdonságuk 
kiemelése, megfogalmazása, 

metszethalmaz képzéseÁllítások és 

tagadások megfogalmazása a 

halmazábra különböző részeiről 

Állítások megítélése igazságtartalmuk 

szerint 

Állításokhoz halmazok alkotása 

A logikai kifejezések pontos használata 

A logikai „és” értelmezése, „minden” 

„van olyan”, „van, amelyik nem”, 

„egyik sem” kifejezések használata. 

Nyitott mondatok kiegészítése 

igazzá, hamissá. 

alakzatok, színek, 

tájékozódás síkban 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szókincsbővítés, 

szövegértés, 

szövegalkotás 

Természetismeret: 

kognitív képességek 

Informatika: 

problémamegoldó 

gondolkodás, 

szimbólumok, jelek 

Életvitel és 

gyakorlati 

ismeretek, 

formaérzékelés, 

finommotoros 

mozgáskoordináció 

Számok 
Számok 1000-es számkörben 

 
Az 1000-es számkör 

A tízes számrendszer szerkezeti 

sajátossága 

 
A helyiérték táblázat szerkezete 

 
 
 
 
 
 
 
 
Római számok 

Számfogalom megerősítése, biztos 
számfogalom kialakítása 100-as 
számkörben 

 
Számkör bővítés 1000-ig. 

Helyiérték, alaki érték, valódi érték 

közötti összefüggések megállapítása. 

Helyiérték táblázat 

. 

Pontos matematikai fogalmak 

használata 

Tízes számrendszer 

szerkezeti sajátosságának 

értelmezése felelevenítése, 

elmélyítése. Kétjegyű 

számok írása, olvasása, 

összehasonlítása, rendezése, 

számtulajdonságok 

megállapítása 

Relációs jelek használata 

 

Mennyiségek megszámlálása (pénz), 

tízes, százas, ezres csoportok alkotása 

Számok összehasonlítása 

(azonos és különböző 

nagyságrendű számok) 

matematikai eszközökkel, 

majd elvont szinten 
Nevezetes római számok írása, 
olvasása 1000-ig  (I, V, X, L, C, D, M) 

Magyar nyelv és 
irodalom: 
szövegértés, 

szövegalkotás 

Ének –zene: ritmizálás, 

ütemezés, 

finommotoros 

mozgáskoordináció, 

auditív figyelem 

Rajz és vizuális kultúra: 

ritmikus sorok, szerialitás 

Testnevelés: 

mozgáskoordináció, 

nagymozgások 

Életvitel és gyakorlati 
ismeretek: szerialitás 
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Tematikai egység 

Ismeretek 

 

SZÁMELMÉLET, ALGEBRA Órakeret 

67óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A relációs jelek (< > =) 
Számok tulajdonságai 
 
Bontás 

Közönséges törtszámok 
 
 

 
Negatív szám 

 
 
Műveletek  Szóbeli 

műveletek 

Összeadás kivonás 1000-es 

 
A 8-as, 9-es, 7-es szorzó- és 

bennfoglaló táblák 

 
Maradékos osztás 

A relációs jelek (< > = ), használata. A 
több, kevesebb, ugyanannyi 
fogalmának használata 
Tájékozódás a számegyenesen és a 

számtáblákon. Egyes-, tízes-, és 

százas- számszomszédok leolvasása 
Számok tulajdonságainak megfigyelése, 
megfogalmazása. Pontos matematikai 
fogalmak 
használata 

Számok bontása összeg- és 

szorzat alakra matematikai 

eszközökkel, majd elvont 

szinten Bontások lejegyzése 

Törtrészek előállítása 

tevékenységgel (darabolás, 

színezés, kirakás), a részek neve, 

az egész neve törtésszel. 

Egységtörtek, egységtörtek 

többszöröseinek előállítása. A 

törtrész kódolása, neve, jele 

(közönséges törtszám, számláló, 

nevező, törtvonal). 

Összefüggések keresése, 

megfogalmazása az egész és a 

törtrészek között, a törtrészek száma és 

nagysága között 

Közönséges törtek írása, olvasása, 

értelmezése 

Negatív számok fogalmának 
előkészítése. Hőmérsékletek leolvasása, 
hőmérő beállítása adott 
hőmérsékletre, 

hőmérséklet 

változásának 

megfigyelése, jelölése 

nyíllal Ellentétes 

mennyiségek 

értelmezése (adósság-

vagyon) 

Fejben számolás.  Szóbeli összeadás, 

kivonás kerek tízesekkel, 

százasokkal, az egyjegyű számok 

analógiájára. Műveletek modellezése 

Műveletek előkészítése: kerek 

százasok bontása, kerek számok 

szorzatalakja. 

A tanult szorzó- és bennfoglaló táblák 

folyamatos memorizálása. 

A 8-as, 9-es, 7-es szorzó- és 

bennfoglaló táblák kiépítése.  Azonos 

tagú összeadások lejegyzése szorzással. 

Szorzások lejegyzése azonos tagú 

összeadásokkal. Szorzó- bennfoglaló 

táblák memorizálása. Összefüggések a 

szorzótáblák között. 

Maradékos osztás kirakással, 

lejegyzésük, a maradék jelölése. 

Informatika: 
kódolás, dekódolás, 

algoritmusok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatika: 

matematikai- és 

képességfejleszt

ő programok 
 
 
 
 
 
 
 
Életvitel és 

gyakorlati 

ismeretek: 

mennyiségek 

törtrészei 
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Összefüggések a műveletek 

között 
 
 
Írásbeli műveletek  Összeadás, 

kivonás három- és négyjegyű 

számokkal 

Két- és háromjegyű számok 

szorzása egyjegyű szorzóval 

Három- és négyjegyű számok 

osztása egyjegyű osztóval 

Műveletekben szereplő számok 

elnevezése 

Műveleti tulajdonságok Egyszerű 

és összetett szöveges feladatok 
 
 

 
Számelméleti ismeretek 

Műveleti tulajdonság: összeadásoknál a 
tagok, szorzásnál a tényezők 
felcserélhetősége. 
Zárójelek használata. Műveletek 
közötti összefüggések megfigyelése, 
megfogalmazása: 
összeadás-kivonás, összeadás-

szorzás, szorzás-bennfoglalás. 

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 bemutatásával. 
 
 
 
 

Egyszerű szöveges feladatok 

értelmezése, megjelenítésük 

(lejátszással, kirakással, rajzban). 

Ismert és ismeretlen adatok 

megállapítása, az adatok közti 

összefüggések megfigyelése, 

megfogalmazása. Együttes emlékezés 

adatokra és összefüggésekre 

A megfelelő matematikai művelet 

kiválasztása, a várható eredmény 

becslése, a művelet kiszámítása, 

ellenőrzése, adekvát válasz 

megfogalmazása a kérdésre. 

Lejegyzés, megoldás, ellenőrzés. 

Tapasztalatok gyűjtése 

matematikai elemek 

párosításával, a tapasztalatok 

megfogalmazása A páros-, 

páratlan számok fogalmának 

kiterjesztése az 1000-es számkör 

számaira 

Magyar nyelv és 
irodalom: 
szövegértés, 

szövegalkotás 

Tematikai egység 
Ismeretek 

GEOMETRIA -MÉRÉS 
 

Órakeret 

37óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A tér elemei 
Félegyenes, szakasz, szög 

 

 
 
 
 
Síkbeli alakzatok 

Háromszög, négyzet, téglalap és 

kör 
 
 

 
Transzformációk 

Egyenes és pont helyzetének vizsgálata. 
Félegyenes rajzolása, pont elnevezése. 
Szakaszok 
rajzolása, megmérése, kimérése, 

elnevezése 

Szögek rajzolása. Derékszög 

előállítása hajtogatással, 

rajzolása négyzethálón, 

jelölése A szögek 

alkotórészeinek (szár, csúcs, 

szögtartomány) megnevezése 

Síkidomok tulajdonságainak vizsgálata: 

határoló vonalak, oldalak száma, 

Rajz és vizuális kultúra: 
tájékozódás térben, 

síkban, 

formaérzékelés, 

konstruálás, 

kreativitás 

 
Életvitel és gyakorlati 

ismeretek: 

formaérzékelés, 

kreativitás, alkotókedv 

Informatika: 

tájékozódási képesség, 
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Tükrözés, nagyítás, kicsinyítés 

Szerkesztés 

Párhuzamos-, merőleges 

egyenesek 

Másolás 

Szerkesztés 

oldalak nagysága, oldalak helyzete, 

átlók száma és nagysága, szimmetria 

tengelyek száma alapján 

Síkidomok csoportosítása a megismert 

tulajdonságok alapján. Összehasonlítás 

adott szempont szerint. Azonosságok, 

különbségek megfogalmazása 

Az adott- és a kapott téri elemek 
összehasonlítása (ugyanakkora) 
Nagyítás, kicsinyítés négyzethálón 

rajzban. 

Párhuzamos-, és merőleges 

egyenesek rajzolása négyzethálón, 

majd szerkesztésük derékszögű 

vonalzókkal 

 

 

sík- és térlátás, rajzoló 

programok Életvitel és 

gyakorlati ismeretek: 

becslés, mérés, számítás 

Mérés, mértékegységek 
Hosszúság-, tömeg-, űrtartalom 

Szabvány mértékegységek 

• hosszúság (m, dm, cm) 

• tömeg (kg, dkg, g) 

• űrtartalom (l, dl, ml) 
Mértékváltás 
Időmértékek: évezred, évszázad, 

év, 

Kerület, terület 

Mérés választott és szabvány 
mértékegységekkel 
Mértékegységek közötti összefüggések 
megállapítása gyakorlati mérések 
alapján. 

 
Mértékváltások következtetéssel 

(tízszerese, százszorosa, ezerszerese; 

tizedrésze, századrésze, ezredrésze)A 

múlt, jelen, jövő viszonyfogalmak 

értelmezése, használata Időtartam 

számítása 

Négyzet, téglalap 

kerületének mérése, 

kiszámítása összeadással 

és szorzással Négyzet és 

téglalap területének 

lefedése különböző alakú 

és nagyságú egységekkel 

Természetismeret: 
mérések, 

mértékegységek a 

fizikai és kémiai 

számításokban 

Történelem: 

tájékozódás időben 

Tematikai egység 

Ismeretek 

RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK, AZ 

ANALÍZIS ELEMEI, 

SOROZATOK 

Órakeret 
  20óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Összefüggések 

 

 
 
 
 
 
Sorozatok 

Összefüggések felismerése, személyek-, 
tárgyak-, helyzetek-, geometriai 
alakzatok, halmazok 
számai között; kifejezése rajzzal, 

jelekkel 

Összefüggések keresése megadott 
szempont szerint a látszólag különböző 
dolgok között. 
Szabályjátékok logikai készlettel, 

számokkal 

Egy és két bemenetű táblázatok 

kiegészítése adott szabály alapján. 

Sorozatok képzése geometriai 

alakzatokkal, számokkal adott, vagy 

felismert szabály alapján Ciklikus 

sorok folytatása 

 

A közismereti tantárgyak: 
segítik az 

összefüggések 

felismerését, 

megértését Magyar 

nyelv és irodalom: 

szövegértés, 

szövegalkotás 

Rajz és vizuális kultúra: 

soralkotás 

Testnevelés: soralkotás 

 
Függvények megadása, 

ábrázolása 

Sorozatban-, táblázatban szereplő 
adatok közötti összefüggések, 
szabályok felismerése, 
megfogalmazása segítséggel, lejegyzése 

Ének-zene: hangsorok 

Tematikai egység 
Ismeretek 

STATISZTKIKA 

VALÓSZÍNŰSÉG, 

Órakeret 
5 óra 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Statisztika 

 
 
A valószínűség-számítás elemei 

Valószínűségi kísérletek 

Statisztikai adatok gyűjtése, közvetlen 
környezetben megfigyelhető események 
megszámlálása, 
mérések eredménye. 

 
Megfigyelések, vizsgálatok, 

játékos valószínűségi kísérletek 

(pénzfeldobás, kockadobálás 

golyóhúzás, különböző 

szerencsejátékok) 

Egyszerű valószínűségi kísérletek 

eredményeinek lejegyzése 

Életvitel és gyakorlati 
ismeretek: 

A mindennapi életben 

segít értelmezni a 

grafikonokat 

6.évfolyam 
 
Fejlesztési célok: 
• A matematikai ismeretrendszer, fogalomkör fokozatos bővítése a mindennapi életben 

felmerülő matematikai 
problémák, mennyiségi viszonyok 

felismerése. 

Fejlesztési feladatok: 
 
• A matematika nyelvezetének alkalmazása. 
• Megfelelő szintű műveletvégzés, számolási készség kialakítása 10.000-es számkörben. 
• Sík és térgeometriai szemlélet fejlesztése. 
• Matematikai szövegértő képesség fejlesztése. 
• Tevékenységük megtervezésére, megszervezésére, ellenőrzésére, értékelésére szoktatás. 
• A mérési és becslési képesség fejlesztése. 
• Egyszerű gyakorlati mérések végeztetése. 
• Térszemlélet fejlesztése. 
• Oksági összefüggések bemutatása. 

 
Fejlesztési követelmények: 

 
 

• Legyen képes a tanuló két halmaz metszetének egyesítésének előállítására, elemszámok 

megállapítására. 
• Értse és használja helyesen a tanult logikai kifejezéseket. 
• Legyen biztos számfogalma 1.000-es számkörben. 
• Legyen jártas 10.000-es számkörben. 
• Értse a közönséges tört szám és a negatív szám fogalmát. 
• Tudjon készségszinten számolni ezres számkörben. 
• Szorzó, bennfoglaló táblák használata. 
• Legyen jártas a szorzásban, osztásban egyjegyű szorzó és osztó esetén. 
• Legyen képes egyszerű szöveges feladat adatait önállóan rendezni és feladattervet készíteni. 
• Legyen jártas a természetes számok nagyság szerinti összehasonlításban, tízezres 

számkörben. 
• Tudjon változó különbségű sorozatot folytatni. 
• Legyen tapasztalata hányados sorozatok alkotásában. 
• Legyen képes egyszerű összefüggések felismerése, lírására. 
• Tudjon csoportosítani testek és síkidomokat a tanult tulajdonságok alapján. 
• Ismerje a tanult mértékegységeket és a tanult mértékegységek között viszonyszámokat. 
• Legyen jártas a mennyiségek átváltásában a gyakorlati mérések, illetve analógia alapján. 
• Legyen jártas a szögmérő használatában, a szögek mérésében. 
• Tudja négyzet és téglalap területét lefedéssel mérni. 
• Tudja szerkeszteni a tanult geometriai alakzatokat. 
• Gyűjtsön adatokat, szerezzen tapasztalatokat a legyezési módban. 
• Értse a biztos és a lehetetlen kifejezéseket. 
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Tematikai egység 

Ismeretek 
GONDOLKODÁSIMÓDSZEREK, HALMAZOK, 

MATEMATIKAI LOGIKA, KOMBINATORIKA 
Órakeret  

15óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Halmazok 
Alaphalmaz, részhalmaz, kiegészítő 

halmaz Metszethalmaz 
 
 

 
Matematikai logika Állítások 

igazságtartalma 
 
 
Kombinatorika 

Halmazokról tanultak 
elmélyítése. Az 
alaphalmaz, részhalmaz és 
kiegészítő halmaz 
kapcsolatának értelmezése 

Az alaprész – és kiegészítő 

halmazok további vizsgálata. A 

halmazábra különböző részeinek 

elnevezése. 

Halmazok egyesítése, metszete. 

A „minden”, „van olyan”, „van, 

amelyik nem”, „egyik sem” kifejezések 

használata Kombinatorikus játékok 

Elemek sorba rendezése 
Lehetőségek sokféleségének észrevétele 

Variációk képzése különböző 

nem matematikai és matematikai 

elemekből tevékenységgel: 

néhány lehetőség, egyre több 

lehetőség 

Rajz és vizuális kultúra: 
alakzatok, színek, 

tájékozódás síkban  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szókincsbővítés, 

szövegértés, 

szövegalkotás 

Természetismeret: 

kognitív képességek 

Informatika: 

problémamegoldó 

gondolkodás, 

szimbólumok, jelek 

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek, 

formaérzékelés, 

finommotoros 

mozgáskoordináció 

 

Tematikai egység 

Ismeretek 

 

SZÁMELMÉLET, ALGEBRA Órakeret 

67 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Számok 
Számok 10 000-es 

számkörben 

 
A helyiérték táblázat 

szerkezete 
 
 
 
 
 
 
 
Római számok 

Helyiérték, alaki érték, valódi érték 
közötti összefüggések megállapítása 
A helyiértékek között lévő 

összefüggések 

megfigyelése, 

megfogalmazása 

(tízszerese, tizedrésze; 

százszorosa, századrésze; 

ezerszerese, ezredrésze) 

Helyiérték, alaki érték, valódi 

érték közötti összefüggések 

megállapítása 

Teljes három- és négyjegyű 
számok írása, olvasása, 
értelmezése a valóság 

mennyiségeivel 
Mennyiségek meg- és kimérése 

választott és szabvány 

mértékegységekkel (hosszúság, tömeg, 

űrtartalom)Különböző mennyiségek 

kifizetése öt- tíz-, száz- és ezer 

forintosokkal Számok képzése egy 

vagy több feltétellel 

Tanult római számok írása, 

olvasása a mindennapi élet 

különböző területein (dátum, 

kerület, évszázad, óra számlapja) 

 

Magyar nyelv és 
irodalom: 
szövegértés, 

szövegalkotás 

Ének –zene: ritmizálás, 

ütemezés, finommotoros 

mozgáskoordináció, 

auditív figyelem 

Rajz és vizuális 

kultúra: ritmikus 

sorok, szerialitás 

Testnevelés: 

mozgáskoordináció, 

nagymozgások 

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek: szerialitás 

Viszonyítás 

 
Számok összehasonlítása (azonos és 
különböző nagyságrendű számok) 
matematikai 

Történelem: 
évszázadok, királyok 

neve előtti szám, 
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A relációs jelek (< > =) Számok 

helye a számsorban 

eszközökkel, majd elvont 

szinten. 

A relációs jelek (< > = ), 

használata.A több, 

kevesebb, ugyanannyi 

fogalmának használata. 

Tájékozódás a 

számegyenesen és a 

számtáblákon. 

Egyes-, tízes-, százas- és 
ezres számszomszédok 
leolvasása. 

épületek építési évszáma 

Informatika: 

kódolás, 
dekódolás, 

Számok tulajdonságai Bontás 

Közönséges törtszámok 
Törtek a mindennapi életben 

Teljes négyjegyű számok és kerek 
ezresek egyes szomszédjai. 
 

Közönséges törtek közötti 

összefüggések keresése, 

megfogalmazása az egész és a 

törtrészek között, a törtrészek 

száma és nagysága között 

 

algoritmusok 
 

 
 
 
 

Életvitel és 

gyakorlati 

ismeretek: 

mennyiségek 

törtrészei 

Negatív szám 
Negatív számok a mindennapi 

életben 

 
Műveletek  Szóbeli 

műveletek 

Összeadás, kivonás 10 000-es 

számkörben 
 
 
Szorzó- és bennfoglaló táblák 

Összefüggések a műveletek között 

Negatív számok írása, olvasása 
Összehasonlításuk egymással, 0-val, 
pozitív számokkal 
Fejben számolás. Szóbeli 

összeadás, kivonás kerek 

tízesekkel, százasokkal, 

ezresekkel – az egyjegyű számok 

analógiájára. Műveletek 

modellezése 

Azonos tagú összeadások lejegyzése 

szorzással 

Szorzások lejegyzése azonos tagú 

összeadásokkal. Szorzó- bennfoglaló 

táblák memorizálása 

Műveletek közötti összefüggések 

felfedezése 

Kerek tízesek, 

százasok, ezresek 

szorzása, osztása 

analógia alapján 

Összefüggések a 

szorzó és bennfoglaló 

táblák között 

Összetett szöveges feladatok megoldási 

sorrend felállítása, leírás nyitott 

mondattal megoldás, ellenőrzés. 

Informatika: matematikai- 
és 

képességfejleszt

ő programok 

Írásbeli műveletek 

Összeadás, kivonás három- és 

négyjegyű számokkal 

Két- és háromjegyű számok 

szorzása kétjegyű szorzóval Három- 

és négyjegyű számok osztása 

egyjegyű osztóval Műveletekben 

szereplő számok elnevezése 

Műveleti tulajdonságok 

Mennyiségek közötti összefüggések 
megállapítása, lejegyzése nyitott 
mondatokkal 
Műveletek megoldása egyre elvontabb 

szinten helypótló különböző helyi 

értékekben 

Műveletek eredményének becslése 

 
Tapasztalatok gyűjtése a tagok és 

tényezők felcserélhetőségéről, a 

műveletek inverzitásáról 
 
 

Műveletek közötti összefüggések 

megjelenítése matematikai- és IKT 

eszközökkelMűveletek közötti 

Magyar nyelv és 
irodalom: 
szövegértés, 

szövegalkotás 
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összefüggések megfigyelése, 

megfogalmazása Matematikai fogalmak 

használata 

Számológép használata önellenőrzésre 

Összeadás, kivonás 
közönséges törtekkel 

Azonos nevezőjű törtek összeadása, 
kivonása 
Az egy egésznél kisebb törtek pótlása 

egy egészre eszközzel, majd eszköz 

nélkül. 

Műveletek cselekvésben való 

értelmezése 

Műveletek lejegyzése Zárójelek 

használata 

 

Egyszerű és összetett szöveges 
feladatok 

 
 

 
Számelméleti ismeretek 

Páros-, páratlan számok 

Oszthatósági szabályok 

Összetett szöveges feladatok 
értelmezése 
Történések megjelenítése matematikai 

modellekkel 

Problémák logikai sorrendjének 

megállapítása, a megoldás logikai 

menetének megfogalmazása 

Összefüggések megértése, kódolása 

(számfeladat, 

számegyenes, táblázat, rajz, nyitott 

mondat, halmazábra, grafikon) 

A páros-, páratlan 

számok fogalmának 

kiterjesztése a10 000-es 

számkör számaira 

Gyakorlati 

tevékenységre épülő 

szabályalkotás 

Oszthatósági szabályok 

felismerése matematikai 

példák megoldásával (2, 5, 

10) 

 

   

Tematikai egység 
Ismeretek 

GEOMETRIA -MÉRÉS 
 

Órakeret 

39 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A tér elemei 

 
Síkbeli alakzatok Szabályos 

sokszög 

Szakaszok, szögek szerkesztése 
Szerkesztő eszközök használata 

Szabályos sokszögek oldalainak, 

szögeinek vizsgálata, azonosságok 

megállapítása Síkidomok 

csoportosítása adott szempont 

szerint 

Azonosságok, különbségek 
megfogalmazása 

Rajz és vizuális kultúra: 
tájékozódás térben, 

síkban, formaérzékelés, 

konstruálás, kreativitás, 

tükrös alakzatok 

Térbeli alakzatok 
Testek Téglatest, 

kocka 

Testek építése egységkockákból 
szabadon és adott feltétellel 
Testek építése lapokbólTestek 

alkotórészeinek megfigyelése, 

elnevezése (lap, él, csúcs) Testek 

tulajdonságainak megfigyelése, 

megfogalmazása 

• Határoló lapok (görbe-, 

síklap) 

• Határoló lapok száma 

• Határoló lapok alakja 

(háromszög, téglalap, négyzet, 

körlap) 

• Határoló lapok nagysága 

Életvitel és gyakorlati 
ismeretek: 

formaérzékelés, 

kreativitás, alkotókedv 

Informatika: tájékozódási 

képesség, sík- és térlátás, 

rajzoló programok 
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(egybevágó, különböző 

nagyságú) 

• Határoló lapok helyzete 

(merőleges, párhuzamos) 

Transzformációk 
Tükrözés, nagyítás, kicsinyítés 

Síkidomok tükrözése egy tükörtengely 
segítségével négyzethálón 
Síkidomok nagyítása, kicsinyítése 

négyzethálón 

• Az egység mérete változik 

• Az egységek száma változik 
A síkidomok és tükörképük vizsgálata, 
összehasonlítása 
Azonosságok, különbségek 

megállapítása. Az egybevágó és 

hasonló fogalmak alapozása 

Életvitel és gyakorlati 
ismeretek: becslés, 

mérés, számítás  

Természetismeret: 

mérések, 

mértékegységek a 

fizikai és kémiai 

számításokban 

Szerkesztések Szakaszok és szögek felezése körzővel 
és vonalzóval 
A szakaszfelező merőleges és a 

szögfelező fogalmának alapozása 

 

Mérés, mértékegységek 
Hosszúság-, tömeg-, 

űrtartalom 

Szabvány mértékegységek 

• hosszúság (km, m, 

dm, cm, mm) 

• tömeg (t, kg, dkg, g) 

• űrtartalom (hl, l, dl, 
cl, ml) 

Mértékváltás Időmértékek: 

évezred, 

évszázad, év, évszak, hónap, 
hét, nap, óra, perc, másodperc Pénz, 

Mértékegységrendszerek bővítése (km, 
mm, hl, cl, t, q, év, hónap, hét, nap)A 
múlt, jelen, jövő viszonyfogalmak 
értelmezése, használata Időpont 
leolvasása percnyi pontossággal, 
különböző módokon Negyed-, fél-, 
háromnegyed óra leolvasása, beállítása 
Időtartam érzékelése a mindennapi 

életből vett példákkal. Időtartam 

számítása 
 

 

Kerület, terület Négyzet, téglalap kerületének 
kiszámítása. 
Sokszögek kerületének mérése és 

kiszámítása összeadással. 

Négyzet és téglalap 

területének lefedése 

különböző alakú és 

nagyságú egységekkel A 

mértékegységek 

nagysága és a 

mérőszámok közötti 

összefüggés 

megállapítása Négyzet 

és téglalap területének 

mérése az egységek 

összeszámlálásával 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 

Ismeretek 

RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK, AZ 

ANALÍZIS ELEMEI, 

SOROZATOK 

Órakeret 
22 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Összefüggések 

 
Sorozatok 

 
 

Szabály felismerése, megfogalmazása, 
lejegyzése, 
alkalmazása műveletekkel a hiányzó 

adatok pótlására 

Változó különbségű 

sorozatok folytatása. 

Rajz és vizuális kultúra: 
soralkotás 

Testnevelés: soralkotás 

Ének-zene: hangsorok 
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Függvények megadása, ábrázolása Hányados sorozatok 

folytatása Adatok 

gyűjtése, sorozatba-, 

táblázatba rendezése 

Hiányos 

sorozatba-, 

táblázatba 

rendezett 

adatok 

kiegészítés

e 

Grafikono

k olvasása, 

értelmezés

e 

Értéktáblázat kiegészítése 
szöveggel, matematikai alakban 
megadott szabály alapján 

Grafikus megjelenítés 

Tematikai egység 

Ismeretek 

STATISZTIKA, VALÓSZÍNŰSÉG Órakeret 
5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Statisztika 

 
A valószínűség-számítás elemei 

Valószínűségi kísérletek 

Statisztikai adatok ábrázolása 
grafikonon, diagramon közösen 
Grafikonok, diagramok értelmezése, 

leolvasása 

Egyszerű valószínűségi kísérletek 

eredményeinek lejegyzése 

A lejegyzések 

összesítése táblázatba. 

A táblázat adatainak 

leolvasása, értelmezése 

Tapasztalatok gyűjtése 

véletlen és biztos 

eseményekről 

A” biztos” és a „lehetetlen” fogalmak 

használata 

Spontán tippelések az események 

várható bekövetkeztéről 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

7.évfolyam 
 

 
 

Fejlesztési célok: 
• A matematikai ismeretrendszer, fogalomkör fokozatos bővítése a mindennapi életben 

felmerülő matematikai 
problémák, mennyiségi viszonyok 

felismerése. 
• A matematikai kompetencia fejlesztése a többi kulcskompetenciával együtt. 
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Fejlesztési feladatok: 
 
 

• A matematika nyelvezetének alkalmazása. 
• Az alapvető matematikai alapműveletek gyakoroltatása szóban és írásban 100.000-as 

számkörben. 
• A matematikai szövegértő képességük további fejlesztése. 
• Önellenőrző képességük, pontos munkavégzésük fejlesztése az ismeretek elsajátítása során. 
• Sík- és térgeometriai szemléletük fejlesztése. 
• Oksági összefüggések felfedeztetése. 
• Egyszerű gyakorlati mérések végeztetése. 

 
Fejlesztési követelmények: 

 
• Legyen képes halmazok kapcsolatának vizsgálatára. 
• Értse és használja a tanult logikai kifejezéseket. 
• Legyen biztos számfogalma 10.000-es számkörben. 
• Legyen jártas 100.000-es számkörben. 
• Legyen jártas a racionális számok körében. 
• Tudjon szorozni, osztani egyjegyű szorzóval, osztóval egész számokat. 
• Tudjon összeadni, kivonni egész számokat és tizedes törteket. 
• Legyen jártas a kétjegyű szorzóval való szorzásban. 
• Tudjon azonos nevezőjű törteket összeadni, kivonni, tört számokat szorozni és osztani 

egész számmal. 
• Tudjon összetett szöveges feladatból adatokat önállóan rendezni, hozzá feladattervet 

készíteni, megoldani 
azt. 

• Legyen ismerete az azonos nevezőjű, illetve az azonos számlálójú közönséges törtek 
összehasonlításában. 

• Legyen képes tizedes törteket nagyság szerint rendezni. 
• Legyen képes táblázat adatpárjai között egyszerű összefüggések felfedezésre, a szabály 

megfogalmazására, 
lejegyzésére. 
• Legyen jártas hányados sorozatok folytatásában természetes számok körében. 
• Ismerje a kocka, a téglatest, a háromszög, tulajdonságait, a kör alkotórészeit. 
• Tudja kiszámítani a téglalap és négyzet területét, ismerje a terület mértékegységét. 
• Gyűjtsön tapasztalatokat a testek felszínével kapcsolatosan. 
• Tudjon a tanult szabvány mértékegységekkel mérni 
• Tudjon szerkeszteni szögeket, téglalapot, négyzetet, háromszöget. 
• Tudjon síkidomot tükrözni, kicsinyíteni, nagyítani. 
• Tudja a kocka, téglatest testhálóját felismerni négyzethálón. 
• Gyűjtsön tapasztalatokat a valószínűségi viszonyszavakkal kapcsolatban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tematikai egység 

Ismeretek 
GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK,  Órakeret  

18óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Halmazok 
Alap- rész-, kiegészítő halmaz és 

metszethalmaz 

 
Matematikai logika 

Állítások és tagadások 

gazságtartalma 

Halmazokkal végzett 
tevékenységek bővítése: elemek 
válogatása, elhelyezése 
kördiagramok, 
Halmazok kapcsolata: nincs közös 

elemük, egyik a másiknak része, van 

közös elemük, de egyik sem része a 

Rajz és vizuális nevelés: 
alakzatok 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szókincsbővítés, 

kifejezőképesség, 

szövegértés, 
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Kombinatorika Kombinációk és 
variációk Lehetőségek száma 

másiknak 

Variációk képzése különböző 

nem matematikai és 

matematikai elemekből 

tevékenységgel 

szövegalkotás 

Természetismeret, 

történelem, földrajz: 

halmazelméleti, logikai 

ismeretek használata 

Informatika: algoritmus, 

problémamegoldó 

gondolkodás 

 

Tematikai egység 

Ismeretek 

 

SZÁMELMÉLET, ALGEBRA Órakeret 

78 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Számok 
Számok 100 000-es számkörben 

Számfogalom megerősítése, biztos 

számfogalom kialakítása 10 000-es 

számkörben 

Számkör bővítése 100.000-ig. 
A tízes számrendszer szerkezeti 

sajátosságai. Számok egyes, tízes, 

százas, ezres szomszédainak 

megállapítása. 

Teljes négyjegyű és ötjegyű számok 

írása, olvasása, számok írása, olvasása, 

összehasonlítása, 

rendezése,Összehasonlítási képesség 

fejlesztése, a relációs jelek használata 

Pontos és becsült (közelítő helye) 

helyük keresése a számegyenesen 

Földrajz: területek 
nagysága, 
népesség száma. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

szövegalkotás. 

 
Ének-zene: 

finommotoros 

mozgáskoordináció, 

auditív figyelem. Rajz 

és vizuális nevelés: 

ritmikus sorok, 

szerialitás. 

 
Életvitel és gyakorlati 

ismeretek: pénz 

beosztása, a mindennapi 

életre való felkészítés 

(pl. vásárlás) 

 
Életvitel és gyakorlati 

ismeretek: szerialitás 
 
 
Informatika: kódolás, 

dekódolás, algoritmusok 

Informatika: kódolás, 

dekódolás, algoritmusok 

Viszonyítás Számfogalom, mint a mérés eredménye, 
mérőszám 
Mennyiségek meg- és kimérése 

választott és szabvány 

mértékegységekkel (hosszúság, tömeg, 

űrtartalom) 

Különböző mennyiségek kifizetése tíz-, 
száz-, ezer-, tízezer forintosokkal 
Becslés, mérés, ellenőrzésSzámok 

képzése egy vagy több feltétellel 

Kombinatorikus gondolkodás fejlesztése 

 

Számok helye a számsorban A relációs jelek (< > = ), használataA 
több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának 
elmélyítése Összehasonlítási képesség 
fejlesztése 
Tájékozódás a számegyenesen és a 

számtáblákonEgyes-, tízes-, százas-, 

ezres-, tízezres számszomszédok 

leolvasása Tájékozódási képesség 

fejlesztése 

 

Számok tulajdonságai Számok tulajdonságainak megfigyelése,  
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megfogalmazása 
Pontos matematikai fogalmak 

kialakítása, használatuk 

Bontás Számok bontása összeg- és szorzat 
alakra 
Bontások lejegyzése 

 

Törtszámok Törtrészek előállítása, ábrázolása, 
jelölése törtszámmal 
Törtszám értelmezése 

Összefüggések keresése, 

megfogalmazása az egész és a 

törtrészek között, a törtrészek 

száma és nagysága közöttHelyük a 

számegyenesen Tájékozódási 

képesség fejlesztése 

Analizáló, szintetizáló képesség 

fejlesztése 

Közönséges törtek összehasonlítása 

matematikai eszközök segítségével: 

azonos nevezőjű, azonos számlálójú és 

különböző nevezőjű törtek 

összehasonlításaÖsszehasonlítási 

képesség fejlesztéseHelyi érték táblázat 

kiterjesztése a tizedes törtek 

feléTájékozódás a helyi érték 

táblázatbanÖsszefüggések 

megállapítása a tized-, század- és ezred 

részek között Analízis, szintézis. 

Általánosítás, elvonatkoztatásTizedes 

törtek modellezése10, 100, 1000 

nevezőjű törtek írása tizedes tört 

alakban 

Tapasztaltok gyűjtése a mindennapi 

életben használt tizedes tört 

formában felírt mennyiségekről 

Tizedes törtek írása helyi érték 

táblába, olvasásuk 

Tizedes törtek szűkítése, bővítése, 

összehasonlításuk, rendezésük 

 
 
Életvitel és gyakorlati 
ismeretek:pénz beosztása 

Negatív szám Negatív szám fogalmának elmélyítése 
Hőmérsékletek leolvasása, 

hőmérő beállítása adott 

hőmérsékletre, hőmérséklet 

változásának megfigyelése, 

jelölése nyíllal 

Ellentétes mennyiségek értelmezése 
(adósság-vagyon)Tapasztalatok 
gyűjtése a mindennapi életből vett 
példákból Negatív számok írása, 
olvasása középpontú számegyenes 
készítése Negatív számok helye a 
számegyenesenÖsszehasonlításuk 
egymással, 0-val, pozitív számokkal 
Matematikai fogalmak bővítés 

Informatika: matematikai- 
és 
képességfejlesztő 

programok Magyar nyelv 

és irodalom: szövegértés, 

szövegalkotás 

Műveletek 

 
Szóbeli műveletek 

Szóbeli műveletek 10 000-es és 100 

000-es számkörben 

Fejben számolás fejlesztése 
Szóbeli összeadás, 

kivonás kerek 

számokkal az 

egyjegyű számok 

analógiájára Kerek 

számok szorzása, 

osztása egyjegyű 

szorzóval és 

osztóvalSzámolási 

Informatika: matematikai- 
és 
képességfejlesztő 

programok Magyar nyelv 

és irodalom: szövegértés, 

szövegalkotás 
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készség fejlesztése 

Analógiás 

gondolkodás 

fejlesztése 

Pozitív egész számok 
szorzása, osztása tízzel, 
százzal, ezerrel 
Mennyiségi változások megfigyelése 

(tízszerese, százszorosa, ezerszerese; 

tizedrésze, századrésze, ezredrésze), 

a kapott eredmény helye a helyi érték 

táblázatban 

Írásbeli műveletek 
Összeadás, kivonás 100 000-es és 1 

000 000-ós számkörben Három- és 

négyjegyű számok szorzása két- és 

háromjegyű szorzóval 

Öt- és hatjegyű számok osztása 

egyjegyű osztóval (kétjegyű 

osztóval) 

Műveletek értelmezése, megoldása 
matematikai eszközökkel 
Mennyiségek közötti összefüggések 

megállapítása, lejegyzése nyitott 

mondatokkalMűveletek eredményének 

becslése Becslés, számolás, ellenőrzés 

Tapasztalatok gyűjtése a tagok 

és tényezők 

felcserélhetőségéről, a 

műveletek inverzitásáról 

(Műveletek közötti 

összefüggések megjelenítése 

matematikai- és IKT 

eszközökkel) Számológép 

használata önellenőrzésre 

 

Műveletek közönséges 

törtekkel 

Azonos nevezőjű törtek összeadása, 
kivonása 

Közönséges törtek bővítése, 
egyszerűsítése matematikai eszközökkel 
Mennyiségi következtetések 

Magyar nyelv és 
irodalom: 

kifejezőképesség, 
mondatértés, 

mondatalkotás 
Műveletek tizedes törtekkel Helyi értékes írásmód 

alkalmazásaÖsszefüggések megértése, 
megfogalmazása Tájékozódás a helyi 
érték táblázatban 
Műveletek tizedes törtekkel: 

összeadás, kivonás, tizedes tört 

szorzása egész számmal. 

Tizedesvessző a szorzatban. Zárójelek 

használata. 

Pontos matematikai nyelv használata 

 

Egyszerű és összetett szöveges 
feladatok 

Feladatok értelmezése, adatok gyűjtése 
és lejegyzésük 
Összefüggések 

megállapítása, a probléma 

megfogalmazása, feladatterv 

készítése Megoldás 

lejegyzése nyitott mondattal, 

művelettel 

Várható eredmény becslése 

kerekített értékben 

A feladat kiszámítása, a kapott 

eredmény ellenőrzése, 

összehasonlítása a becsült értékkel 

és a valósággal 

A válasz 
megfogalmazásaRajzokhoz, 
ábrákhoz, műveletekhez 
egyszerű szöveges feladatok 
készítése Becslés, számítás, 
ellenőrzés 
Problémamegoldó gondolkodás 

fejlesztése 
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Tematikai egység 
Ismeretek 

GEOMETRIA -MÉRÉS 
 

Órakeret 

36 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A tér elemei 
Szög, szögfajták 

Szögek rajzolása vonalzóval, 
szögmérővel 

A szög részeinek megnevezése 

A szög mérése, mértékegység neve, jele 

(fok, 
o
) 

Szögek viszonyítása a 

derékszöghöz, 

szögfajták: hegyesszög, 

derékszög, tompaszög, 

egyenesszög, 

homorúszög, teljesszög 

 

Síkbeli alakzatok 
Síkidomok 

Síkidomok előállítása, vizsgálatuk, 
csoportosításuk a megállapított 
tulajdonságok alapján 

 

Háromszög Háromszögek előállítása tépéssel, 
vágással, rajzolással 
Tulajdonságok megállapítása méréssel 

(oldalak, szögek) 

Évfolyamozásuk oldalak hosszúsága 

szerint: különböző oldalú, egyenlő 

szárú- és egyenlő oldalú (szabályos) 

háromszögek 

Évfolyamozásuk szögek nagysága 

szerint: hegyes-, derék- és tompaszögű 

háromszögek 

 

Kör Különböző sugarú körök rajzolásaA kör 
alkotórészeinek rajzolása, elnevezése, 
jelölése: középpont, sugár, átmérő, 

 

Speciális négyszögek Négyszögek vizsgálata az oldalaik 
helyzete, hosszúsága, szögeik nagysága 
és a szimmetria 
tengelyek száma szerint: 

• két párhuzamos oldala van 

(trapéz) 

• két-két párhuzamos oldala van 

(paralelogramma) 

• minden szöge derékszög 

(téglalap) 

• minden oldala egyenlő 

(rombusz) 

• minden oldala egyenlő és 

minden szöge derékszög 

(négyzet) 
egyik átlója mentén szimmetrikus 
(deltoid) 

Informatika: tájékozódási 
képesség, sík- és térlátás, 

rajzoló programok 

Térbeli alakzatok 

 
Testek 

Testek építése lapokból 
Testek kiterítése, testhálók 

Testek és testhálók egymáshoz 

rendelése 

Testek tulajdonságainak megfigyelése, 

megfogalmazása: kiterjedésük, határoló 

lapok alakja-, helyzete szerint 

 

Transzformációk 

 
Tükrözés 

Síkidomok tükrözése egy 
tükörtengellyel, szerkesztéssel 
Az eredeti és a tükrözött síkidom 

összehasonlítása, azonosságok és 

különbségek megállapítása: egybevágó 

síkidomok 

Rajz és vizuális kultúra: 
térszemlélet, térlátás; sík- 

és térgeometriai ismerete, 

kreativitás 

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek: 

ki- és megmérés, 
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szerkesztések, 

szerkesztőeszközök 

használata, háztartási 

ismeretek 

Nagyítás, kicsinyítés Nagyítás, kicsinyítés szerkesztéssel: 
oldalak hosszúságának növelése 
kétszeresére, 
háromszorosára…; csökkentése felére, 

harmadára… 

Az eredeti és a kapott síkidom 

összehasonlítása, azonosság és 

különbség megfogalmazása: alakjuk 

megegyezik, nagyságuk különbözik, 

oldalaik aránya egyenlő: hasonló 

síkidomok 

 

Szerkesztés 
 
Háromszög 

Háromszög szerkesztése: 

• három oldalból 

• két oldalból és a közbezárt 

szögből 

• egy oldalból és a rajta fekvő 

két szögből 

 

Mérés, mértékegységek Mérés választott és szabvány 
mértékegységekkelMennyiségek 
becslése, megmérése, kimérése 
Mennyiségek összehasonlítása, sorba 
rendezése 
Mértékegységek közötti összefüggések 

megállapítása gyakorlati mérések 

alapján 

Természetismeret: 
mérések, mértékegységek a 

fizikai és kémiai 

számításokban 

Területmérés Terület mérése választott és szabvány 
mértékegységekkel 

Szabvány mértékegységek értelmezése 

neve, jele: km
2
, m

2
, dm

2
, cm

2
, mm

2
 

 

Időmértékek: évezred, 
évszázad, év, évszak, hónap, hét, 

nap, óra, perc, másodperc 

A múlt, jelen, jövő viszonyfogalmak 
értelmezése, használataIdőpont 
leolvasása percnyi pontossággal, 
különböző módokon Negyed-, fél-, 
háromnegyed óra leolvasása, beállítása 
Időtartam érzékeltetése a mindennapi 
életből vett példákkal Időtartam 
számítása 
Mértékváltások a különböző 

időmértékek között. Tájékozódás a 

naptárban 

 

Kerület, terület 
Sokszögek kerülete 

Négyzet, téglalap kerületének mérése, 
kiszámítása összeadással és szorzással 

 

Négyzet és téglalap területe Négyzet és téglalap területének lefedése 
különböző alakú és nagyságú 
egységekkel 
Négyzet és téglalap 

területének mérése a 

négyzetcentiméterek 

összeszámlálásával Négyzet 

és téglalap területének 

kiszámítása 

 

Tematikai egység 

Ismeretek 

 FÜGGVÉNYEK, AZ ANALÍZIS 

ELEMEI 

Órakeret 
10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Összefüggések Összefüggések konkrét mennyiségek, 

természetes számok, egységtörtek, 
geometriai alakzatok, 
mértékegységek között 

A közismereti 
tantárgyakban 
segíti az összefüggések 

felismerését, megértését 

Sorozatok Számok rendezése Ének-zene: hangsorok 
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Állandó és váltakozó különbségű 

sorozatok folytatása adott és 
felismert szabály alapján, sorozatok 
kiegészítése 
Hányados sorozatok folytatása 

Rajz és vizuális kultúra: 

soralkotás 
Testnevelés: soralkotás 

Tematikai egység 

Ismeretek 

STATISZTIKA,VALÓSZÍNŰSÉG Órakeret 
6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A valószínűség-számítás 
elemei 

Valószínűségi kísérletek 

Megfigyelések, vizsgálatok, játékos 
valószínűségi kísérletek (pénzfeldobás, 
golyóhúzás, 
különböző szerencsejátékok, 

dobókockák, 

pörgettyűk, .piros-kék korongok, 

pénzérmék, számkártyák, 

játékkártyák, dominókészlet, színes 

golyók (például Babilon-golyók), 

.játék rulett) 

Életvitel és gyakorlati 
ismeretek:a mindennapi 

életben segít értelmezni a 

grafikonokat 

Természetismeret: 

események  

bekövetkezésének 

megítélése 

Gyakoriság Tapasztalatok gyűjtése véletlen és biztos 
eseményekről 
Az események előfordulási 

gyakoriságának megállapítása 

 
A „biztos”, „lehet” és a „lehetetlen” 

fogalmak használata 

Egyre tudatosabb tippelések az 

események várható bekövetkeztéről 

 

 

8.évfolyam  

Fejlesztési célok: 
 
• A matematikai ismeretrendszer, fogalomkör fokozatos bővítése, a mindennapi 

életben felmerülő matematikai problémák, mennyiségi viszonyok felismerése. 
• A matematikai kompetencia fejlesztése a többi kulcskompetenciával együtt. 

 
Fejlesztési feladatok: 

 
 

• A matematika nyelvezetének alkalmazása. 
• Az alapvető matematikai alapműveleteket gyakoroltatása szóban és írásban 1.000.000-s 

számkörben. 
• Matematikai szövegértő képesség, önellenőrzés, pontos munkavégzés fejlesztése az 

ismeretek elsajátítása 
során. 
• A függvényszerű gondolkodás megalapozása. 
• Sík- és térgeometriai szemléletük fejlesztése. 
• Oksági összefüggések felfedeztetése. 
• Egyszerű gyakorlati méréseket végeztetése. 

 

Fejlesztési követelmények: 
 

• Ismerje meg a végtelen és az üres halmaz fogalmát. 
• Értse és használja a tanult logikai kifejezéseket. 
• Legyen biztos számfogalma 100.000-es számkörben. 
• Legyen jártas milliós számkörben, a tört számok, a tizedes törtek, és a negatív egész számok 

körében. 
• Tudjon készségszinten összeadni, kivonni, szorozni és osztani egyjegyű osztóval egész 

számokat és tizedes 
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törteket. 
• Legyen jártas a két- és háromjegyű számok szorzásában. 
• Ismerje a kétjegyű számmal való osztás technikáját. 
• Legyen gyakorlata a különböző nevezőjű törtek összeadásában, kivonásában; tört szám 

szorzásában, 
osztásában egész- és törtszámmal. 
• Tudjon tizedes törteket osztani egyjegyű osztóval. 
• Tudja az összetett szöveges feladat adatait önállóan rendezni, feladattervet készíteni, esetleg 

több 
megoldást keresni. 
• Tudja a racionális számokat írni, olvasni, helyüket a számegyenesen megkeresni, 

nagyságrendjüket 
megállapítani. 
• Legyen képes adott szabályú táblázat kiegészítésére egész számokkal, közönséges és tizedes 

törtekkel. 
• Legyen képes adatokat táblázatba rendezni, azokat koordinátarendszerben ábrázolni. 
• Ismerje a speciális négyszögek tulajdonságait, legyen jártas ezek szerkesztésében 
• Gyűjtsön tapasztalatokat a testek felszínével, térfogatával kapcsolatban. 
• Legyen képes kocka és téglatest felszínének kiszámítására testháló segítségével. 
• Ismerje a térfogat tanult mértékegységeit. 
• Tudja alkalmazni a mennyiségek átváltását, beváltását gyakorlati mérések, illetve analógia 

alapján. 
• Ismerje a tanult szerkesztések algoritmusait. 
• Törekedjen a pontos és tiszta szerkesztésekre. 
• Tudja lejegyezni a valószínűségi játékok és kísérletek kimenetelét. 

 
 

 

Tematikai egység 

Ismeretek 
GONDOLKODÁSIMÓDSZEREK, HALMAZOK, 

MATEMATIKAI LOGIKA, KOMBINATORIKA 
Órakeret  

11 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Halmazok 
Alap- rész-, kiegészítő halmaz és 

metszethalmaz Végtelen és üres 

halmaz 
 
 
Matematikai logika Állítások és 

tagadások igazságtartalma 

Kombinatorika Kombinációk és 

variációk Lehetőségek száma 

Rendszerezési sémák 

A tanultak elmélyítése, bővítése: 

végtelen halmazok, az üres halmaz 

(egy dolog sem eleme)  Végtelen és 

üres halmazok létrehozása, 

megfigyelése. Halmazok 

kapcsolatának vizsgálata, állítások 

és tagadások megfogalmazása végtelen- 
és üres halmazokról. 

 
Állítások halmazok metszetéről, hibás 

állítások tagadása. 
 

 
Variációk képzése különböző nem 
matematikai és matematikai 
elemekből tevékenységgel: egyre 
több lehetőség, összes lehetőség 
előállítása 
Rendszerezési sémák megismerése, 

rögzítése (egyszerű lejegyzések, 

táblázatok) 

Rajz és vizuális nevelés: 
alakzatok Magyar 

nyelv és 

irodalom: 

szókincsbővítés, 

kifejezőképesség, 

szövegértés, 

szövegalkotás 

Természetismeret, 

történelem, földrajz: 

halmazelméleti, logikai 

ismeretek használata 

Informatika: algoritmus, 

problémamegoldó 

gondolkodás 

Számok tulajdonságai Tájékozódás a számegyenesen és a 
számtáblákonEgyes-, tízes-, százas-, 
ezres-, tízezres számszomszédok 
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leolvasása Tájékozódási képesség 
fejlesztéseSzámok tulajdonságainak 
megfigyelése, megfogalmazása Pontos 
matematikai fogalmak kialakítása, 
használatuk 

Bontás Számok bontása összeg- és szorzat 
alakra 
Bontások lejegyzése 

 

Törtszámok Törtszám értelmezése 
Összefüggések keresése, 

megfogalmazása az egész és a 

törtrészek között, a törtrészek száma és 

nagysága között10, 100, 1000 nevezőjű 

törtek írása tizedes tört alakban Helyi 

érték táblázat kiterjesztése a tizedes 

törtek felé Tájékozódás a helyi érték 

táblázatbanÖsszefüggések 

megállapítása a tized-, század- és ezred 

részek között Analízis, szintézis 

Általánosítás, elvonatkoztatás 

Életvitel és gyakorlati 
ismeretek: 

a mindennapi életre való 

felkészítés, vásárlás (pl. 

fél-negyed kiló) 

Negatív szám Negatív szám fogalmának elmélyítése 
Hőmérsékletek leolvasása, 

hőmérő beállítása adott 

hőmérsékletre, hőmérséklet 

változásának megfigyelése, 

jelölése nyíllalEllentétes 

mennyiségek értelmezése 

(adósság-vagyon) 

Tapasztalatok gyűjtése a 

mindennapi életből vett 

példákból Negatív számok 

írása, olvasása0 középpontú 

számegyenes készítése 

Negatív számok helye a 

számegyenesen 

Összehasonlításuk egymással, 0-val, 
pozitív számokkal 
Matematikai fogalmak bővítés 

 

Műveletek 
Szóbeli műveletek Szóbeli 

műveletek 

100 000-es számkörben 

Fejben számolás fejlesztéseSzóbeli 
összeadás, kivonás kerek számokkal az 
egyjegyű számok analógiájára 
Összefüggések megértése, 
megfogalmazásaPontos matematikai 
nyelv használata Analógiás 
gondolkodás fejlesztése 

Informatika: 
matematikai- és 

képességfejlesztő 

programok 

Öt- és hatjegyű számok 
osztása egyjegyű osztóval (kétjegyű 

osztóval) 

Műveletek megoldása 
egyre elvontabb szinten, a 
fokozatok 
betartásávalMűveletek 
eredményének becslése 
Becslés, számolás, 
ellenőrzés 
Tapasztalatok gyűjtése a 

tagok és tényezők 

felcserélhetőségéről, a 

műveletek inverzitásáról 

Műveletek közötti 

összefüggések megjelenítése 

matematikai- és IKT 

eszközökkel Műveletek 

közötti összefüggések 

megfigyelése, 

megfogalmazása 

Matematikai fogalmak bővítése, 

Magyar nyelv és 
irodalom: 

szövegértés, 

szövegalkotás 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kifejezőképesség, 

mondatértés, 

mondatalkotás 
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használatuk 
Számológép használata 

önellenőrzésre 

 

Tematikai egység 

Ismeretek 

 

SZÁMELMÉLET, ALGEBRA Órakeret 

71óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Számok 
Számok 1 000 000-ós számkörben 

Számfogalom megerősítése, biztos 

számfogalom kialakítása 10 000-es 

számkörben 

Teljes öt- és hatjegyű számok írása, 
olvasása, értelmezéseSzámok 
értelmezése a valóság mennyiségeivel 
Absztrahálás, konkretizálás 
Számmemória fejlesztése 

Földrajz: népesség 
száma, területek 

nagysága 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

szövegalkotás 

Ének-zene: ritmizálás, 

ütemezés, finommotoros 

mozgáskoordináció, 

auditív figyelem 

A 1 000 000-ós számkör 
A tízes számrendszer 
szerkezeti sajátossága A 

helyiérték táblázat szerkezete 

Helyiérték, alaki érték, valódi érték 

kapcsolata 

Helyiérték táblázat bővítése 
1 000 000-ig 

 
A helyiértékek között lévő 

összefüggések megfigyelése, 

megfogalmazása (tízszerese, tizedrésze) 

Összefüggésekre való emlékezés 

 

Viszonyítás Számfogalom, mint a mérés eredménye, 
mérőszám 
Mennyiségek meg- és kimérése 

választott és szabvány 

mértékegységekkel (hosszúság, tömeg, 

űrtartalom) 

Különböző 

mennyiségek 

kifizetése tíz-, 

száz-, ezer-, 

tízezer 

forintosokkal 

Becslés, mérés, 

ellenőrzésSzámok 

képzése egy vagy 

több feltétellel 

Kombinatorikus 

gondolkodás 

fejlesztése 

Életvitel és gyakorlati 
ismeretek: szerialitás 

 
 
Informatika: kódolás, 

dekódolás, algoritmusok 

Számok helye a 
számsorban 

A relációs jelek (< > = ), használataA 
több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának 
elmélyítése Összehasonlítási képesség 
fejlesztése 

 

Számok tulajdonságai Tájékozódás a számegyenesen és a 
számtáblákonEgyes-, tízes-, százas-, 
ezres-, tízezres számszomszédok 
leolvasása Tájékozódási képesség 
fejlesztéseSzámok tulajdonságainak 
megfigyelése, megfogalmazása Pontos 
matematikai fogalmak kialakítása, 
használatuk 

 

Bontás Számok bontása összeg- és szorzat 
alakra 
Bontások lejegyzése 

 

Törtszámok Törtszám értelmezése 
Összefüggések keresése, 

megfogalmazása az egész és a 

törtrészek között, a törtrészek száma és 

Életvitel és gyakorlati 
ismeretek: 

a mindennapi életre való 

felkészítés, vásárlás (pl. 



 197 

nagysága között10, 100, 1000 nevezőjű 

törtek írása tizedes tört alakban Helyi 

érték táblázat kiterjesztése a tizedes 

törtek felé Tájékozódás a helyi érték 

táblázatbanÖsszefüggések 

megállapítása a tized-, század- és ezred 

részek között Analízis, szintézis 

Általánosítás, elvonatkoztatás 

fél-negyed kiló) 

Negatív szám Negatív szám fogalmának elmélyítése 
Hőmérsékletek leolvasása, 

hőmérő beállítása adott 

hőmérsékletre, hőmérséklet 

változásának megfigyelése, 

jelölése nyíllalEllentétes 

mennyiségek értelmezése 

(adósság-vagyon) 

Tapasztalatok gyűjtése a 

mindennapi életből vett 

példákból Negatív számok 

írása, olvasása0 középpontú 

számegyenes készítése 

Negatív számok helye a 

számegyenesen 

Összehasonlításuk egymással, 0-val, 
pozitív számokkal 
Matematikai fogalmak bővítés 

 

Műveletek 
Szóbeli műveletek Szóbeli 

műveletek 

100 000-es számkörben 

Fejben számolás fejlesztéseSzóbeli 
összeadás, kivonás kerek számokkal az 
egyjegyű számok analógiájára 
Összefüggések megértése, 
megfogalmazásaPontos matematikai 
nyelv használata Analógiás 
gondolkodás fejlesztése 

Informatika: 
matematikai- és 

képességfejlesztő 

programok 

Öt- és hatjegyű számok 
osztása egyjegyű osztóval (kétjegyű 

osztóval) 

Műveletek megoldása 
egyre elvontabb szinten, a 
fokozatok 
betartásávalMűveletek 
eredményének becslése 
Becslés, számolás, 
ellenőrzésTapasztalatok 
gyűjtése a tagok és 
tényezők 
felcserélhetőségéről, a 
műveletek inverzitásáról 
Műveletek közötti 
összefüggések 
megjelenítése 
matematikai- és IKT 
eszközökkel Műveletek 
közötti összefüggések 
megfigyelése, 
megfogalmazásaMatemati
kai fogalmak bővítése, 
használatuk 
Számológép használata 

önellenőrzésre 

Magyar nyelv és 
irodalom: 

szövegértés, 

szövegalkotás 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kifejezőképesség, 

mondatértés, 

mondatalkotás 

Műveletek közönséges 
törtekkel 

Közös többszörös kereséseKülönböző 
nevezőjű közönséges törtek összeadása, 
kivonása Közönséges törtek szorzása 
egész számmal és közönséges tört 
számmal 
Közönséges törtek osztása egész 

számmal és közönséges törttel, a 

reciprok érték fogalmának értelmezése 

Műveletek cselekvésben való 
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értelmezése, rajzos megjelenítése 

Műveletek tizedes 
törtekkel 

Tizedes tört szorzása, osztása tízzel, 
százzal, ezerrel 
Számok értékének és a 

helyük változásának 

megfigyelése és 

megfogalmazása 

Számlálás, számolás 

Analízis, szintézis 

Összefüggések megértése, 

megfogalmazásaMennyiségi 
következtetések Tájékozódás a helyi 
érték táblázatban Pontos matematikai 
nyelv használata 

 

Egyszerű és összetett 
szöveges feladatok Fordított 

szövegezésű feladatok 

Feladatok értelmezése, adatok gyűjtése 
és lejegyzésük 
Összefüggések 

megállapítása, a probléma 

megfogalmazása, 

feladatterv készítése 

Megoldás lejegyzése 

nyitott mondattal, 

művelettelVárható 

eredmény becslése 

kerekített értékbenA 

feladat kiszámítása, a 

kapott eredmény 

ellenőrzése, 

összehasonlítása a becsült 

értékkel és a valósággal 

A válasz megfogalmazása 

 

Számelméleti ismeretek 
Páros-, páratlan számok 

Oszthatósági szabályok 

A tanult ismeretek felidézése, 
kiterjesztése a 1 000 000-ós számkörre 
Oszthatósági szabályok 

alkalmazása matematikai 

példák megoldásával (2, 5, 

10) Tapasztalás, emlékezet, 

általánosítás 

 

Tematikai egység 
Ismeretek 

GEOMETRIA -MÉRÉS 
 

Órakeret 

40 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Síkbeli alakzatok 
Síkidomok 

Síkidomok előállítása, vizsgálatuk, 
csoportosításuk a megállapított 
tulajdonságok alapján 

Rajz és vizuális kultúra: 
térszemlélet, térlátás; 

sík- és térgeometriai 

ismerete, kreativitás 

Életvitel gyakorlati 

ismeretek: 

formaérzékelés, 

kreativitás, alkotókedv 

Informatika: 

tájékozódási képesség, 

sík- és térlátás, rajzoló 

programok 

Kör Különböző sugarú 
körök rajzolásaA kör 
alkotórészeinek 
rajzolása, elnevezése, 
jelölése: húr, körvonal, 
körív, körlap, körcikk, 
körszelet 
A sugár és az átmérő 

közötti összefüggés 

megállapítása mérések 
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alapján 

Térbeli alakzatok 
Testek 

Testek és testhálók egymáshoz 
rendeléseTestek tulajdonságainak 
megfigyelése, megfogalmazása: 
kiterjedésük, határoló lapok alakja-, 
helyzete szerint 

 

Kocka, téglatest A kocka és a téglatest tulajdonságainak 
megfigyelése, megállapítása mérések 
alapján, 
összehasonlításuk: 

• lapok, élek, csúcsok száma 

• kiterjedésük (hosszúság, 

szélesség, magasság) mérete 

• határoló lapok alakja, mérete 

• határoló lapok helyzete 

•  

 

Henger, kúp Henger és kúp előállítása gyurmából, 
építésük testhálóból 
Tulajdonságok megfigyelése, határoló 

lapok számának, alakjának 

megállapítása 

 

Transzformációk 
Nagyítás, kicsinyítés 

Nagyítás, kicsinyítés szerkesztéssel: 
oldalak hosszúságának növelése 
kétszeresére, 
háromszorosára…; csökkentése felére, 

harmadára… 

Az eredeti és a kapott síkidom 

összehasonlítása, azonosság és 

különbség megfogalmazása: alakjuk 

megegyezik, nagyságuk különbözik, 

oldalaik aránya egyenlő: hasonló 

síkidomok 

 

Szerkesztés 
Szögek 

Szögek szerkesztése: 360
o
, 180

o
, 90

o
, 

45
o
, 60

o 
és 30

o
-os szögek 

 

Négyzet, téglalap Négyzet és téglalap szerkesztése adott 
méretek alapján 

 

Mérés, mértékegységek Mérés választott és szabvány 
mértékegységekkel 

Mennyiségek becslése, megmérése, 
kimérése 
Mennyiségek összehasonlítása, sorba 

rendezése 

Mértékegységek közötti összefüggések 

megállapítása gyakorlati mérések 

alapján 

Természetismeret: 

mérések, 
mértékegységek a 

fizikai és kémiai 
számításokban 

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek: pénz 
beosztása 

Térfogatmérés Hosszúság-, terület- és térfogat 

mértékegységek közötti 

összefüggések megállapítása 

tapasztalatok alapján 

 

Mértékváltás Mértékváltások következtetéssel 
(tízszerese, százszorosa, ezerszerese; 
tizedrésze, századrésze, 
ezredrésze) 

 

Pénz Pénzhasználat, kifizetés, be- és felváltás 
Háztartási költségvetés tervezése 

 

Térfogat, felszín 
A téglatest és kocka felszíne 

Testekhez testhálók rendelése 
Testek felszínének számítása: a 

határoló lapok és a testhálók közötti 

összefüggés megfigyelése Testek 

felszínének számítása a határoló 

lapok területének összeadásával, 

szorzással 

Életvitel és gyakorlati 
ismeretek: 

ki- és megmérés, 

szerkesztések, 
szerkesztőeszközök 

használata, háztartási 
ismeretek 

A téglatest és kocka 

térfogata 

A téglatest és a kocka térfogatának 
mérése választott és szabvány 
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mértékegységekkel 

A téglatest és a kocka térfogatának 
számítása gyakorlati tevékenységgel, 
adott és mért adatok alapján 

Összefüggések A felismert összefüggések 
megfogalmazása viszonyszavakkal, 
kifejezése matematikai jelekkel 

 

Függvények megadása, 
ábrázolása 

Összetartozó adatpárok 
felismeréseTáblázatok hiányzó 
adatainak kiegészítése szabály 
megállapítása után Tapasztalati 
függvények készítése leszámlált, mért 
adatok alapján Függvények ábrázolása 
grafikonnal, leolvasása 

 

Derékszögű koordináta- 
rendszer 

Pontok meghatározása síkban 
Adatpárok ábrázolása derékszögű 

koordináta rendszerben 

A táblázat adatai közötti kapcsolat 

felismerése, megfogalmazása, közös 

szabályalkotás, az adatok beírása 

táblázatba 

Függvények ábrázolása, leolvasása, 

jelölésük nyilakkal, szabállyal, nyitott 

mondattal 

 

Tematikai egység 

Ismeretek 

FÜGGVÉNYEK, AZ ANALÍZIS 

ELEMEI 

Órakeret 
20 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Összefüggések A felismert összefüggések 

megfogalmazása viszonyszavakkal, 
kifejezése matematikai jelekkel 

 

Függvények megadása, 
ábrázolása 

Összetartozó adatpárok 
felismeréseTáblázatok hiányzó 
adatainak kiegészítése szabály 
megállapítása után Tapasztalati 
függvények készítése leszámlált, mért 
adatok alapján Függvények ábrázolása 
grafikonnal, leolvasása 

 

Derékszögű koordináta- 
rendszer 

Pontok meghatározása síkban 
Adatpárok ábrázolása derékszögű 

koordináta rendszerben 

A táblázat adatai közötti kapcsolat 

felismerése, megfogalmazása, közös 

szabályalkotás, az adatok beírása 

táblázatba 

Függvények ábrázolása, leolvasása, 

jelölésük nyilakkal, szabállyal, nyitott 

mondattal 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tematikai egység 

Ismeretek 

STATISZTIKA,VALÓSZÍNŰSÉG Órakeret 
6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Statisztika 
Statisztikai adatok, kísérletek 

Adatok, tevékenységek, kísérletek 
eredményeinek gyűjtéseLejegyzésük, 
elemzésük, rendezésük, értékelésük 
Ábrázolásuk grafikonnal, diagrammal 
Adatok leolvasása a diagramról, 

táblázatból 

 

A valószínűség-számítás 
elemei 

Valószínűségi kísérletek 

Egyszerű valószínűségi kísérletek 
eredményeinek lejegyzéseA lejegyzések 
összesítése táblázatba, oszlopdiagramba 
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Az események gyakoriságának 
megfigyelése 

Gyakoriság Valószínűségi fogalmak használata 
„Biztos”, „lehet”, „Lehetetlen” 

fogalmak használata„Lehet, de nem 

biztos” (lehetséges) megértése 

Következtetés a relatív gyakoriságra 

Valószínűségi szemlélet alapozása 

 

 



 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műveltségi területek 

 

Ember és társadalom 
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TÖRTÉNELEM , TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI 

ISMERETEK 
 

Óraszámok 

 
Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám - - - - 2 2 2 2 

Éves óraszám - - - - 74 74 74 74 

 

 

 

Témakörök 

 
Témakör Évfolyamok 

 5. 6. 7. 8. 

Az őskor és az ókori Kelet x x - - 

Az antikvitás X x - - 

A középkori Európa X x - - 

A magyarság történetének kezdetei x X - - 

A világ és Európa a kora újkorban X x - - 

Magyarország a XVII–XVIII. században x X - - 

Történelmi áttekintés - - x x 

A forradalmak és a polgárosodás kora 

Európában 

- - x X 

A nemzetállamok kora - - x X 

Hazánk és a nagyvilág a XX. század első 

felében 

- - x X 

Hazánk és a nagyvilág a XX. század 

második felében 

- - x X 

A globalizálódó világ és Magyarország - - X X 

Társadalmi szabályok - - X X 

Állampolgári ismeretek - - x X 

Pénzügyi és gazdasági 

kultúra  

- - X x 

A munka világa - - X x 
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5–8. évfolyam 
 

Célok 
 

A tantárgy általános célkitüzése, hogy az 1-4. évfolyamon megalapozott társadalmi 

ismeretekre építve tárja a tanulók elé, valamint ismertesse meg velük a társadalomban 

élés múltbeli és jelenkori történéseit, lehetőségeit. 

Ennek megfelelően az oktatás során 

 Tudatosodjon a tanulókban, hogy a történelem tényei, eseményei, az ember 

megjelenésének  kezdeteitől  egymással  összefüggésben,  társadalmi  keretek 

között  mennek  végbe,  és  a  különböző  társadalmak  többféle  szintü-

minőségü társadalmi, emberi létezést biztosítanak. 

 A tanuló jusson szakszerü, reális történelmi ismeretekhez. 

 Alakuljon ki a tanuló attitüdje, viszonya önmagához, szükebb és tágabb 

környezetéhez, a történelmi múlthoz. 

 Segítse az oktatás az érzelmileg is megalapozott énazonosság-tudat, valamint a 

nemzeti és európai identitás kialakulását. 

 Járuljon hozzá a humán szocializációs, rehabilitációs folyamat 

eredményességéhez. 

 

 
Feladatok 

 A tér-idő tájékozódási képesség fejlesztése, az időbeli viszonyítás 

képességének  kialakítása. 

 A szükebb és tágabb környezetben való eligazodás képességének 

fejlesztése. 

 A különböző társadalmak jellemző kultúrájának, életmódjának 

megismertetése. 
 Érzékeltetni, majd megértetni a tanulókkal az egymást követő időben 

végbemenő változások folyamatát, a történeti fejlődést. 

 Megláttatni az ok-okozati összefüggéseket. 

 Képessé tenni a tanulókat következtetések levonására, vélemény- 

nyilvánításra,   ítéletalkotásra,   alapvető   törvényszerüségek   

felismerésére, saját önálló életvitelükhöz szükséges tanulságok levonására. 

 
Az 5-6. évfolyamon a képszerüen megjelenített múlt elemzése történettanítás jellegü, 

amely megalapozza a 7-8. évfolyamon történő történelemtanítást 

 

 

 

5–6. évfolyam 

 
Célok 

 Az előző évfolyamokon megalapozott ismeretekre építve megismertetni a 

tanulókkal a családi együttélés, a közösséghez tartozás szerepét, fontosságát. 
 Alapozó ismereteket nyújtani az ember megjelenésének kezdeteiről az ókori 

civilizációk történelméről, az őskori, az ókori ember életminőségéről. 

 A magyarság történelmi múltjának, vándorlásának, megpróbáltatásának 

bemutatásával hozzájárulni az érzelmileg is megalapozott nemzeti identitás 
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tudat alakulásához. 

 A közvetlen környezete történelmi emlékeinek, szépségeinek nevezetességeinek 
 tudatos megismerésével formálni kötődését, értékelfogadását A nemzeti 

jelképek megismerése és a jelképekhez kötődő tiszteletadás, 

viszonyulás  tudatosítása. 

 Felkelteni az érdeklődést a mondavilág, a történelmi személyiségek, 

népmesei hősök  iránt. 

 Megismertetni hazánk jellemző településformáit, a lakóhely történetét, 

természeti szépségeit, gazdasági, kulturális értékeit, néphagyományait. 

 A nemzeti, családi és vallási ünnepek tartalmának megismertetésén keresztül 

érzelmi életük, nemzeti érzésük tudatos fejlesztése. 

 Ismeretnyújtás a középkori és a kora újkori magyar történelem jelentős 

eseményeiről, királyairól, híres személyiségeiről, azok tetteiről. 

 Ismerjék meg a nagy földrajzi felfedezéseket, az adott történelmi korok technikai 

kulturális, müvészeti jellemzőit. 

 Szerezzenek ismereteket hazánk 18. századi függetlenségi harcairól, a 

megismert történelmi események helyszínéről és idejéről. 

 Felkelteni a tanulók érdeklődését a történelmi tárgyú müvészeti alkotások, 

 könyvek, filmek és múzeumok iránt 
  

Feladatok 

Az Irányelvben leírtak szerint. 

 
Fejlesztendő készségek, képességek, attitüdök: 

A megfigyelés, a tapasztalatszerzés képességének fejlesztése. A kíváncsiság, a 

felfedezés öröme megélésének fejlesztése. Az észlelés, az emlékezet, a képzelet, a 

reproduktív  képzelet  fejlesztése.  Az  életkornak  megfelelő  ismeretek 

befogadásának, megőrzésének, felelevenítésének képessége. A perceptív – 

cselekvéses gondolkodás képességének megerősítése, a fogalomalkotó, az 

analógiás gondolkodás fejlődésének segítése. A történelmi időben és térben 

való tájékozódás képességének fejlesztése – képi, cselekvéses megerősítéssel. Az 

érzelmek fejlesztése, a pozitív érzelmi hatások befogadásának erősítése. 

Az együttmüködési készség, a felelősségérzet, a környezetvédő attitüd formálása. 

A kommunikációs készség fejlesztése. Az életkornak, fejlettségnek megfelelő 

ítéletalkotási, döntési képesség fejlesztése. Képesség a gyüjtő munkára, a 

taneszközök, tanulói segédletek használatára. 

 

Ismeretszerző képességek fejlesztése az irányított múzeumlátogatáskor, 

képgyüjtésnél, a lakóhely nevezetességeiről, a természeti tájairól, kulturális 

emlékeiről,  egy  adott  személyiségről,  történelmi  eseményről  végzett  

gyüjtőmunkák alkalmával. A tanulók tartós figyelme, emlékezet reproduktív 

képzeletének fejlesztése. A  közvetlen tapasztalatszerző,  megfigyelő  

lényegkiemelő  képesség fejlesztése. Az összehasonlítás valamint következtetések 

levonásának képességei. A gyüjtött  képek  időszalagon  való  elhelyezése,  időbeli  

tájékozódási  készségük fejlesztése. Az ismeretek önálló, vagy irányítás melletti 

feldolgozása - az önálló ismeret-feldolgozó képességük fejlesztése. A 

fogalomalkotási képesség alakítása. A történelmi szituációk eljátszása, 

megelevenítése egyszerübb dramatizálással. Az átélő,  beleélő,  lényegmeglátó 

képesség fejlesztése. Érzelmi életüket, nemzeti tudatukat, pozitív értékelő 

képességüket is fejlesztik ezek a szituációs játékok. A szocializációs képesség, az 

együttmüködési képesség fejlesztése. A lakóhelyhez, a hazához,  Európához  való  

pozitív  kötődés  alakítása.  A  taneszközökkel  történő önálló, tanulás képességének 
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fejlesztése 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az őskor és az ókori Kelet  Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás Elemi topográfiai ismeretek. Tájékozódás és viszonyítás térben és 

időben. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

Civilizációk emlékezete – a történelmi megismerés fogalmának 

kialakítása. Kooperatív technikák alkalmazása.  

Képességfejlesztési fókuszok: tér- és időbeli képességek, képzelet. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

1.1. Az őskori ember világa 

Az ember megjelenése és 

elterjedése a Földön. 

A barlanglakó és a termelő 

ősember. 

A tűz szerepe az emberiség 

történetében. 

Földművelés, állattenyésztés. 

Cserekereskedelem. 

 

1.2. Ókori keleti örökségünk 

Mezopotámia. 

Egyiptom. 

Kína. 

India. 

 

1.3 Ószövetségi történetek 

A világ keletkezéséről való 

ismeretek. 

A világ teremtése. 

Az Édenkert. 

A Vízözön. 

Tájékozódás a térképen. Idő 

ábrázolása téri-vizuális 

eszközökkel. Időbeli relációk: a 

jelen, a múlt és a régmúlt 

megkülönböztetése. Térbeli 

relációk: tájékozódási pontok 

keresése a térképen, az 

emberiség megjelenésének 

elterjedési helye és irányvonala. 

Az ókori államok helyének 

megkeresése a térképen. 

Illusztráció készítése. A témához 

kapcsolódó tartalmi elemek 

válogatása, megkülönböztetése, 

összehasonlítása. Tematikus 

képanyagok elemzése, 

összehasonlítása, 

megkülönböztetése. 

Ismeretszerzés a dokumentumok 

forrásairól. Kiállítási anyag – 

rajzok, makettek, képanyagok – 

összeállítása a kor jellegzetes 

ruházataiból, használati 

eszközeiből. Jellemzések, példák 

felsorolása. Időszakos és állandó 

kiállítások látogatása a 

múzeumban. Gyűjtőmunka az 

őskorhoz és az ókori Kelet 

világához kapcsolódva.  

Magyar nyelv és 

irodalom: anyanyelvi 

kommunikáció, 

beszédprodukció; 

drámajáték. 

 

Természetismeret: 

tájékozódás a 

térképen. 

 

Vizuális kultúra: 

őskori művészetek. 

 

Matematika: 

időszámítás, 

pénzhasználathoz 

kötődő számítások. 

 

Informatika: 

interaktív 

taneszközök 

használata. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Jelen, múlt, régmúlt, barlanglakó ősember, régészeti lelőhely, barlangrajz, 

őskori eszközhasználat, őskori mesterség, állattenyésztés, 

növénytermesztés, sumér, Tigris, Eufrátesz, ékírás, Nílus, fáraó, múmia, 

piramis, porcelán, selyem, papír, Nagy fal, Indus, maharadzsa, tízes 

számrendszer, állam, birodalom, édenkert, Isten, föld, ég, növény, állat, 

vízözön, első emberpár. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Az antikvitás 

Órakeret  

26 óra 

Előzetes tudás Az őskor és az ókori Kelet. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

Civilizációk emlékezete – az antikvitás mint az európai alapműveltség 

bölcsőjének bemutatása. 

Kooperatív technikák alkalmazása. 

Képességfejlesztési fókuszok: tér- és időbeli tájékozódás, képzelet. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

2.1. Az ókori Görögország – 

istenek, hősök, tudósok, 

művészek és az olimpia 

Történetek a görög 

mondavilágból. 

Az ókori tudományok és 

művészetek. 

Az ókori olimpiai játékok. 

2.2. Az athéni demokrácia és a 

görög-perzsa háborúk 

A legjelentősebb görög 

városállamok: Athén és 

Spárta. 

Az ókori Athén és Spárta 

mindennapjai. 

A görög-perzsa háborúról: a 

marathóni csata (Kr. e. 490). 

A trójai faló története. 

2.3. Hadvezérek, csaták, 

uralkodók az ókori Rómában 

A római hadsereg és a 

katonák élete. 

Róma fénykora. 

Julius Caesar. 

Augustus császár. 

Rómaiak hazánk területén. 

A Római Birodalom bukása. 

2.4. Újszövetségi történetek 

A keresztény vallás 

kialakulása és elterjedése. 

Jézus Krisztus születése. 

Krisztus Pilátus előtt. 

Az utolsó vacsora. 

A feltámadás. 

Időábrázolás síkban és térben 

(időszalag-időtorony). Történet 

olvasása, feldolgozása. A 

témához kapcsolódó tartalmi 

elemek válogatása. Csata 

modellezése. Helyszínek 

megkeresése a térképen. 

Tematikus képanyagok 

elemzése. Antik és modern – 

összehasonlításra épülő 

feladatok a tudomány, a 

művészetek és a sport 

témakörében. Beszélgetés az 

olimpiai eszméről. Athén és 

Spárta – a városállamok 

különbségeinek felfedezése. 

Történet olvasása Athénről. A 

görög főváros antik történelmi 

emlékhelyeinek képről történő 

felismerése. A hadviselés 

eszközei, az életmód 

modellezése. Romulusz és 

Rémusz történetének 

összehasonlítása a valósággal. 

Az ókori Róma nevezetes 

épületeinek bemutatása. Az olasz 

főváros legfontosabb tárgyi 

emlékeinek megnevezése képről.  

Bepillantás az ókori Róma 

mindennapjaiba: öltözködés, 

szórakozás, társasági élet, 

rabszolgapiac, iskola 

(beszélgetés, életképek 

modellezése, 

illusztrációkészítés). A római 

hadsereg bemutatása – 

beszélgetés alapvető szempontok 

szerint a hadviselés legfontosabb 

elemeiről: (1) fegyverek, (2) 

stratégia, (3) emberi tényezők 

(katonák). Illusztrációk 

készítése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szókincsbővítés; 

szövegértés. 

 

Földrajz: tájékozódás 

a térképen. 

 

Rajz és vizuális 

kultúra: az antik kor 

építészete. 

 

Matematika: 

számítások 

alapműveletekkel. 

 

Testnevelés és sport: 

ókori és modern 

sportágak. 

 

Informatika: IKT-

taneszközök 

alkalmazása. 
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Pannónia provincia helyzetének, 

szerepének megismerése a 

Római Birodalom területén. A 

bukás okainak közös feltárása. 

Történetek olvasása, beszélgetés 

Jézus Krisztus életéről – szerepe 

a történelem alakulásában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Időszalag, időtorony, Hellász, Perzsa Birodalom, Marathón, trójai faló, 

olimpia, Athén, Akropolisz, városállam, szoptató anyafarkas, Romulusz 

és Rémusz, Róma, Itália, Tiberis, Colosseum, padlófűtés, tóga, tunika, 

lakoma, mozaikpadló, viasztábla, rabszolgapiac, árverés, gladiátor, légió, 

teknősbéka-alakzat, hajítógép, hódítás, provincia, Pannónia, császár, 

hadvezér, őrtorony, borostyánút, Aquincum, barbár, monda, Jézus 

Krisztus, betlehemi királyok, feltámadás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. A középkori Európa 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás Ismeretek az antikvitásról. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

A ciklusosság megismertetése a történelmi korszakok tükrében. 

Nézőpontváltás alkalmazása. 

Kooperatív technikák alkalmazása. 

Képességfejlesztési fókuszok: tér- és időbeli képességek, képzelet. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

3.1.  A nyugati és a 

keresztény államiság főbb 

jellemzői 

A hunok szerepe a Római 

Birodalom hanyatlásában. 

 

3.2.  Az iszlám vallás, az arab 

hódítás kulturális hagyatéka 

(A legalapvetőbb ismeretek 

szintjén.) 

 

3.3.  A középkori élet 

színterei és szereplői 

(uradalmak, kolostorok, 

városok, egyetemek) 

Céhmesterek és kereskedők. 

Mindennapi élet a középkori 

várakban. 

Kolostori élet: történetek az 

egyház szerepéről. 

A lovagi életmód és a 

keresztes hadjáratok. 

Történetek olvasása, 

megbeszélése. Explorációhoz 

kötött tevékenységek. A 

vallások mint különböző 

kultúrák közvetítői – 

csoportosítások, 

fogalomgyűjtések – különös 

tekintettel a tanulói célcsoport 

eltérő tanulási képességeire. A 

középkori világ vezető 

vallásainak összehasonlítása. 

Adatok leolvasása térképről. 

Tematikus képanyagok 

elemzése, összehasonlítása. 

A középkor különböző 

társadalmi csoportjai – 

fogalmakhoz, azonosságokhoz 

és különbségekhez kötődő 

feladatok. A szerzetesi életmód 

modellezése. Európa 

legjelentősebb középkori 

városainak megkeresése a 

térképen. A középkori város 

mint kulturális színtér 

bemutatása. A hadviselés és a 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szemelvények a 

szépirodalomból; 

illemszabályok. 

 

Vizuális kultúra: 

művészetek és vallás 

kapcsolata. 

 

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek: a 

természetes és az 

épített környezet. 
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vallások kapcsolatának 

felismerése a középkori 

kereszténység tükrében. 

A lovagi életmód – a 

lovagokhoz kapcsolódó 

eszménykép bemutatása – 

illemszabályok a gyakorlatban. 

A lovagi tornák modellezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vallás, kereszténység, iszlám, Keletrómai Birodalom, Nyugatrómai 

Birodalom, Bizánc, hun, király, nemes, jobbágy, lovag, lovagi torna, pápa, 

latin nyelv, szerzetes, kolostor, város, hadviselés, illemszabály. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. A magyarság történetének kezdetei 

Órakeret 

34 óra 

Előzetes tudás Ismeretek a középkori Európáról. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

Fogalomalkotás a magyar nemzettörténet legfontosabb eseményeiről. 

Kooperatív technikák alkalmazása. 

Képességfejlesztési fókuszok: térbeli- és időbeli tájékozódás, történelmi 

gondolkodás. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

4.1. Történetek a magyarság 

vándorlásáról és a 

honfoglalásról 

A magyarok eredete. 

Rege a csodaszarvasról. 

Vérszerződés. 

A Kárpát-medence a 

honfoglalás előtt. 

Honfoglalás, letelepedés. 

Kalandozó hadjáratok. 

 

4.2. Az államalapítás: Géza és 

Szent István 

Géza fejedelem. 

I. (Szent) István, 

Magyarország királya. 

Államalapítás. 

Koronázási ékszerek. 

 

4.3. Az Árpád-ház uralkodói, 

szentjei 

I. (Szent) László, a 

lovagkirály. 

Szent Imre herceg. 

Szent Gellért. 

Árpád-házi Szent Margit. 

Könyves Kálmán. 

II. András. 

A legfontosabb nemzeti 

történelmi adatok rendezése 

időszalagon, időtornyon. 

Mondák, történetek olvasása, 

feldolgozása. Adott történetben a 

valós és a fiktív elemek 

megkülönböztetése. Illusztráció 

készítése. Múzeum, tájház, 

emlékmű látogatása. 

Tablókészítés. Adatok leolvasása 

térképről. Időszalagon, 

időtornyon történő ábrázolás – 

összefüggések felismerése.  

Rajzos történeti napló készítése. 

A lakóhely történelmi 

emlékhelyeinek fölkeresése. 

Látogatás az Országházban, a 

koronázási ékszerek 

megtekintése. Jelképek 

ábrázolása kézműves 

technikákkal. Történelmi 

szituációk bevonásával tananyag, 

tananyagrészletek elmondása. A 

jelentős történelmi 

személyiségekről három-négy 

mondatos beszámoló készítése. 

Szövegalkotás képről, 

képsorozatról. Tárgyi emlékek 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szemelvények a 

szépirodalomból. 

 

Természetismeret: a 

lakókörnyezet 

természeti szépségei. 

 

Matematika: 

számítások 

alapműveletekkel. 

 

Vizuális kultúra: az 

Árpád-kori műveltség, 

építészet, 

képzőművészet - 

kultúra és művészet 

az Anjou-korban. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: kézműves 

technikák. 

 

Földrajz: népek, 

kultúrák; 

településformák; 

Európa országainak 
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A királyi dekrétumok szerepe 

a nemzettörténetben. 

IV. Béla. 

4.4. Nagy Lajos, a hódító és 

törvényhozó 

Anjou-házi királyok: Károly 

Róbert és Nagy Lajos 

Gazdasági intézkedések 

Mindennapi élet az Anjou-

házi királyok idején 

 

4.5. Hunyadi János a 

törökellenes küzdelmek élén 

A nándorfehérvári diadal 

 

4.6. Hunyadi Mátyás portréja 

Az igazságos Mátyás 

Élet Mátyás király udvarában 

Élet a Mátyás-kori 

városokban 

 

4.7. A mohácsi csata és 

következményei 

A mohácsi vész előzményei – 

a Dózsa-féle parasztháború   

A mohácsi vész 

A három részre szakadt 

Magyarország 

gyűjtése, válogatása. 

Játéktevékenységek a lovagi 

életmód reprezentációjának 

érdekében. Tárgyi és írásos 

történelmi emlékek felismerése, 

csoportosítása. A különböző 

várostípusok jellemzőinek 

csoportosítása. A külső 

veszélyek felismerésének 

szerepe az ország életében. A 

törökök és a magyarok 

motivációinak felismerése, 

megfogalmazása. A Mátyás 

királyról szóló mesék erkölcsi 

tanulságai. A reneszánsz erények 

megfogalmazása szépirodalmi 

szemelvények tükrében. A 

történelmi szituációk eljátszása. 

A legfontosabb nemzeti 

történelmi adatok rendezése 

időszalagon, időtornyon. 

Szövegértési feladatok 

megoldása.  Különböző 

élethelyzetek bemutatása, 

jellemzőinek összehasonlítása. A 

törökök és a magyarok 

motivációinak felismerése, 

megfogalmazása. 

helyzete a második 

évezred első felében. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vándorlás, honfoglalás, Urál-hegység, Levédia, Etelköz, Kárpát-medence, 

államalapítás, állam, koronázási ékszer, szent, lovagkirály, törvény, 

hódítás, gazdaság, diadal, csata, királyi udvar, szabad királyi város, 

mezőváros, bányaváros, reneszánsz, erény, parasztfelkelés, Királyi 

Magyarország, Erdélyi Fejedelemség, Török Hódoltság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

5. A világ és Európa a kora újkorban Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Ismeretek Magyarország történetének kezdeteiről. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

A történelmi gondolkodás képességének kialakítása és fejlesztése. 

Kooperatív technikák alkalmazása. 

Képességfejlesztési fókuszok: kauzális gondolkodás, képzelet, tér-és 

időbeli tájékozódás   

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

5.1. A nagy földrajzi felfedezések 

Amerika felfedezése. 

Felfedezők és hódítók. 

 

5.2. Vallási újítók – reformáció 

és katolikus megújulás 

Történelmi szövegek olvasása, 

feldolgozása a nagy földrajzi 

felfedezőkről. Időszalagon, 

időtornyon Amerika 

fölfedezésének meghatározása – 

jelenhez való viszonyítása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés. 

 

Természetismeret: a 

természettudományos 
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Történetek a kor emberének 

gondolkodásáról; reformáció 

és ellenreformáció. 

 

5.3. Fényes uralkodói udvarok 

XIV. Lajos udvara. 

 

5.4. Az alkotmányos királyság 

létrejötte Angliában  

 

5.5. A felvilágosult gondolkodók 

Atlaszhasználat – helyszínek 

megkeresése a térképen; adatok 

olvasása térképről. 

Református és katolikus 

templom látogatása, a 

hasonlóságok és eltérések 

megfigyelése. Az alkotmányos 

királyság múltja és jelene – 

képek csoportosítása, jellemzők 

összehasonlítása és 

megkülönböztetése. Különböző 

információforrásokból szóbeli 

következtetések 

megfogalmazása. A 

gyarmatosítók és az őslakosok 

ellentétének megvilágítása 

különböző szituációs játékokon 

keresztül. A különböző 

keresztény vallási irányzatok 

jegyeinek megkülönböztetése, 

szókártyák csoportosítása. 

Társadalmi-történelmi, erkölcsi 

problémák felismerése, 

megfogalmazása elemi szinten.  

fölfedezések. 

 

Matematika: 

számolás-mérés; 

adatok összevetése. 

 

Vizuális kultúra: a 

barokk kor művészete. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

modellkészítés. 

 

Földrajz: a 

fölfedezések hatása az 

emberiség Földről 

alkotott 

gondolkodására. 

 

Informatika: 

interaktív taneszközök 

használata. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Felfedezés, világmindenség, távcső, mikroszkóp, Kopernikusz, Amerigo 

Vespucci, Kolumbusz Kristóf, vallás, reformáció, ellenreformáció, 

katolikus, protestáns, királyi udvar, felvilágosodás, gyarmat, 

gyarmatosító, őslakó, függetlenségi harc. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Magyarország a XVII–XVIII. században 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Ismeretek a világról és Európáról a kora újkorban. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

A történeti megismerés eszközeinek, módszereinek kialakítása és 

fejlesztése. 

Kooperatív technikák alkalmazása. 

Képességfejlesztési fókuszok: képzelet, tér-és időbeli tájékozódás. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

6.1. Végvári küzdelmek 

Szigetvár. 

Eger. 

Drégelyvár. 

Kőszeg. 

 

6.2. Bocskai István és a hajdúk 

Bocskai szerepe a magyar 

reformációban. 

 

6.3. Az Erdélyi Fejedelemség 

Történetek olvasása, 

feldolgozása. Végvárak 

megkeresése a térképen. Tinódi 

históriás énekeinek hallgatása 

kortárs lantművészek 

előadásában. Bocskai Istvánról, 

Bethlen Gáborról történet 

feldolgozása. A végvárakról rajz, 

makett készítése. A hős 

várkapitányok jellemzése, 

tulajdonságok csoportosítása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: anyanyelvi 

kommunikáció; 

végvári költészet; 

szövegértés. 

 

Természetismeret: 

természeti kincsek. 

 

Matematika: 

számítások 
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virágkora Bethlen Gábor idején 

 

6.4. Zrínyi Miklós, a hadvezér 

 

6.5. A Rákóczi-szabadságharc 

kiemelkedő személyiségei, céljai 

Zrínyi Ilona, Munkács hős 

asszonya. 

Thököly Imre. 

II. Rákóczi Ferenc élete. 

 

6.6. Magyarország újjáépítése a 

Habsburg Birodalomban  

Nemzetiségi viszonyok. 

Hétköznapi élet a kurucok 

és labancok korában. 

Művészeti alkotások gyűjtése az 

eseményekről. Események 

sorrendbe helyezése. Drámajáték 

– II. Rákóczi Ferenc életének 

fölidézése. Bécs, Bécsújhely, 

Sárospatak, Kassa városainak 

megmutatása a térképen. 

Kurucok és labancok – történet 

feldolgozása. Részletek 

megtekintése kapcsolódó 

történelmi filmekből. 

alapműveletekkel. 

 

Földrajz: 

térképhasználat. 

 

Ének-zene: reneszánsz 

és barokk zene 

hallgatása. 

 

Vizuális kultúra: 

reneszánsz és barokk 

műalkotások. 

 

Informatika: 

interaktív taneszközök 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Végvár, vitéz, szablya, lant, Tinódi Lantos Sebestyén, önálló magyar 

hadsereg, politikus, költő, hadvezér, Buda visszafoglalása, minaret, 

mecset, dzsámi, hajdú, kuruc, labanc, históriás ének. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló meg tudja különböztetni a történelem forrásait, példákat is tud 

kapcsolni hozzá. Ismeri a történelmi időszámítás egységeit. Alapvető 

szinten tájékozódik a történelmi térképen. Az időszalagon felismeri a 

tárgyalt történelmi időszakokat, évszámokat, kapcsol hozzá tanult 

ismeretet. Időrendbe helyezi a tanult eseményeket időszalagon, 

időtornyon. Az adott tematikai egység tárgyalt témaköreiben – 

képességeinek megfelelően – írásban és/vagy szóban számot ad a tanult 

elemi történelmi ismereteiről. 

Különbséget tesz a különböző történelmi korok, valamint a magyar és a 

világtörténelem eseményei között. Ismeri a világtörténelem tanult 

fordulópontjait; a magyar történelmi tudáskánon legfontosabb 

sarokpontjait – évszámok, események, uralkodók tükrében.  

A magyar koronázási ékszereket megnevezi. A megismert mondák, 

legendák, rövid történetek tartalmát segítséggel elmondja.  

Megkülönbözteti a történetek mesés és valóságos eseményeit. A 

történelmi hősökkel érzelmileg képes azonosulni. Ok-okozati 

összefüggéseket tanári irányítás mellett fölismer.  

 

 

7–8. évfolyam 
 

 

Cél 

7. évfolyamon  

Társadalmi ismeretek 

 Megismertetni a lakóhely társadalmi csoportjait, helyi lakóközösségeit, azok 

tevékenységét. 

 Ismerjék  meg  a  társadalmi  beilleszkedési  zavarokat  (bünözés,  
alkoholizmus, 

kábítószer) azok megelőzési lehetőségeit). 
Történelmi ismeretek 
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 Megismertetni a tanulókat  az  újkori  társadalom  és  gazdaság  jellemzőivel,  a 

francia forradalom eszméivel, a reformkorral, a szabadságharc eseményeivel, a 

kiegyezéssel, a századforduló Magyarországával az első világháború 

kirobbanásával. 
 
8. évfolyamon 

Társadalmi ismeretek 

 Tájékozódjon a lakóhelyén lévő családsegítő szolgálatról, munkaügyi 

hivatalról, 

az ottani ügyintézések módjairól. 

 A tanulók önálló ügyintéző képességének fejlesztése. 

Történelmi ismeretek 

 Megismertetni a trianoni békeszerződést és annak következményeit. 

 Ismeretnyújtás hazánk és Európa történelmi eseményeiről az első 

világháború befejezésétől a huszadik század végéig. 

Önálló ismeretszerző, rendszerező, lényegmeglátó képesség fejlesztése.  

 

Feladat 

Az Irányelvekben leírtak szerint kiegészítve a folyamatos múzeumlátogatás és intézmény  

látogatással. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Történelmi áttekintés 
Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás Az ötödik-hatodik évfolyamon tanult történelmi ismeretek. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

A tanult történelmi csomópontok felidézése térben és időben. 

Kooperatív technikák alkalmazása. 

Képességfejlesztési fókuszok: vizuális és auditív emlékezet, analitikus 

és szintetikus gondolkodás. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

A történelem forrásai és a 

történelmi időszámítás  

Őskori társadalmak. 

 

Az ókori társadalmakról tanultak 

átismétlése  

Az ókori Kelet. 

Az ókori Görögország. 

Az ókori Róma. 

 

A középkori Magyarországról 

tanultak átismétlése 

(korai szakasz, érett szakasz, 

késői szakasz)  

Árpád-házi királyok. 

Anjou-házi királyok és a 

Hunyadiak. 

Hazánk három részre 

szakadása. 

Időszalag készítése, a történelmi 

források megnevezése a tanult 

történelmi korokból. A régész 

eszközeinek megnevezése. 

Múzeumlátogatás, őskori leletek 

megtekintése. Térképről leletek 

helyének leolvasása. A 

zsákmányoló és a termelő 

ősember életmódjának 

összehasonlítása. 

Térképhasználat, terepasztal 

alkalmazása. Tárgyi emlékek 

fölismerése az ókorból, különös 

tekintettel az ókori Kelet, 

Görögország és Róma 

hagyatékaira. A forrásokhoz 

kapcsolódóan 

szövegfeldolgozás. 

Térképhasználat. Adatok 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kommunikáció; 

dramatizálás; irodalmi 

szemelvények. 

 

Természetismeret: a 

tudomány helyzete az 

egyes történelmi 

korokban. 

 

Matematika: 

számítások 

alapműveletekkel. 

 

Vizuális kultúra: 

festészet. 

 

Ének-zene: válogatás 
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leolvasása időszalagról, 

időtoronyról. A vándorlás és 

honfoglalás állomásainak 

megnevezése. Múzeumlátogatás, 

a koronázási ékszerek 

megtekintése. Tablókészítés a 

tanult uralkodókról. Tematikus 

feladatlapok megoldása.  

a népdalkincsből. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: magyar 

népi mesterségek. 

 

Földrajz: 

térképolvasás. 

 

Informatika: interaktív 

taneszközök 

használata.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Az ötödik-hatodik évfolyamon megismert fogalmak. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 1. A forradalmak és a polgárosodás kora Európában 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Ismeretek a XVII–XVIII. századi Magyarországról. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

A nemzettudat és az állampolgári ismeretek kialakítása, tudatosítása, 

fejlesztése. 

Kooperatív technikák alkalmazása. 

Képességfejlesztési fókuszok: kauzális gondolkodás, hazaszeretet. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

1.1 A francia forradalom 

vívmányai és árnyoldalai 

A nagy francia forradalom – 

a polgári átalakulás kezdete. 

 

1.2. Napóleon fölemelkedése és 

bukása 

Napóleon élete, híres háborúi 

Európában. 

 

1.3. Az ipari forradalom 

találmányai 

Ipari találmányok és 

feltalálóik. 

 

1.4. A magyar reformkor 

képviselői (Széchenyi, Kossuth, 

Kölcsey, Wesselényi) 

A polgárosodás 

Magyarországon. 

1.5. A forradalom és 

szabadságharc kiemelkedő 

személyiségei és céljai 

Gróf Széchenyi István élete 

és munkássága. 

A történelmi események időrendi 

sorrendbe rendezése. Adatok 

olvasása térképről. Gyűjtőmunka 

a történelmi személyiségek 

életéről. Dramatikus technikák: 

vita a társadalom különböző 

csoportjai képviselőinek 

szerepében. Érvek ütköztetése. 

Plakátkészítés a francia 

forradalom jelszavaival. 

Fogalomalkotás az újkori 

társadalom és gazdaság 

jellemzőiről. Információgyűjtés a 

gőz erejéről. Ismeretanyagok 

gyűjtése a történelmi 

anyagokhoz, beszámoló 

készítése Mária Terézia koráról. 

Egy-egy történelmi korról 

eseménynaptár készítése. Szóbeli 

beszámoló a tanult reformkori 

személyiségek tevékenységéről 

szókártyák és képek 

segítségével. A történelmi 

személyiségek tevékenységeinek 

csoportosítása. A reformkori 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Vitakészség; a 

hivatalossá vált 

magyar nyelv. 

Himnusz és a Szózat 

 

Természetismeret: 

feltalálók és 

találmányok. 

 

Matematika: 

számítások 

alapműveletekkel. 

 

Ének-zene: nemzeti 

himnuszok; Kossuth 

Lajos toborzódalai. 

 

Rajz és vizuális 

kultúra: a történelmi 

események ábrázolása 

képzőművészeti 

alkotások tükrében. 
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Báró Wesselényi Miklós. 

Kossuth Lajos. 

Táncsics Mihály. 

Ellenzéki szervezkedés az 

1840-es években. 

A magyar nyelv hivatalossá 

tétele. 

Az 1848. március 15-i 

események Pesten. 

Az első független magyar 

kormány megalakulása, 

intézkedései. 

A szabadságharc 

legfontosabb eseményei. 

országgyűlések vívmányai – 

táblázatba rendezés. 

Helytörténeti kiállítások, 

múzeumok látogatása. 

Képvetítés – adatgyűjtés, tények 

megfogalmazása – 

véleménycsere. Részvétel 

helytörténeti sétákon a 

reformkorhoz kötődő 

emlékhelyekhez. Öltözékek, 

viseletek megnevezése és 

bemutatása. Időszalag, térkép 

használata. Események képei – 

időrendben történő csoportosítás. 

Az első független magyar 

kormány bemutatása, adatok 

gyűjtése a miniszterekről. 

Múzeumlátogatás az 1848/49. 

évi forradalom és szabadságharc 

eseményeihez kapcsolódóan. 

Feladatlapok megoldása. 

Interaktív tananyagok 

alkalmazása lehetőség szerint. 

Az aradi vértanúkról adatok 

gyűjtése, megemlékezés a 

hősökről.  

Földrajz: topográfiai 

ismeretek; 

településformák az 

újkorban – Európa 

országai. 

 

Informatika: 

interaktív 

taneszközök 

alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Polgári forradalom, nemzetállam, függetlenségi harc, polgár, szabad 

paraszt, munkás, törvényhozás, országgyűlés, gőzgép, gőzmozdony, 

gőzhajó, gyáripar, vasúthálózat, gőzeke, vetésforgó, reform, haladó 

gondolkodás, nemzeti megújulás, magyar nyelv, gróf, báró, Magyar 

Tudományos Akadémia, kőhíd, pesti árvíz, Védegylet, röpirat, pozsonyi 

országgyűlés – alsótábla, felsőtábla, törvényjavaslat, törvény, haladó, 

maradi, márciusi ifjak, ellenzék, Pilvax Kávéház, Landerer Nyomda, 

Helytartótanács, Városháza, pákozdi csata, tábornok, trónfosztás, világosi 

fegyverletétel, aradi vértanúk. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. A nemzetállamok kora 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Ismeretek a forradalmakról és a polgárosodás koráról Európában és 

Magyarországon. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

A nemzeti, hazafias érzelmek szerepének bemutatása a nemzetállam 

életében.  

Kooperatív technikák alkalmazása. 

Képességfejlesztési fókuszok: kritikai gondolkodás, kauzalitás. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

2.1. Az egységes német 

nemzetállam létrejötte 

Az olasz nemzetállam 

Gyűjtőmunka a könyvtárban. 

Adatok gyűjtése térképről.  

Adatok leolvasása időszalagról, 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés. 
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létrejötte. 

Az egységes német állam 

magalakulása. 

 

2.2. Polgárháború az Egyesült 

Államokban 

A rabszolgaság eltörléséért 

vívott harc. 

 

2.3. A megtorlás és a kiegyezés 

Magyarországon 

A gyarmatosítás szerepe a 

világpolitika alakulásában – 

az alapvető ismeretek 

szintjén. 

 

2.4. A dualista Magyarország 

jelentős személyiségei 

A kiegyezés jelentősége 

 

2.5. Az Osztrák-Magyar 

Monarchia együtt élő népei 

Az Osztrák-Magyar 

Monarchia. 

 

2.6. Birodalmak versenye a világ 

újrafelosztásáért, élet a 

gyarmatokon  

időtoronyról – évszámok 

bejelölése. Információk gyűjtése 

a XIX. század polgárainak 

mindennapjairól. Történelmi 

események időrendi sorba 

rendezése. Magyarok 

mindennapjai a szabadságharc 

leverése után – életképekről 

tények megfogalmazása önálló 

vélemények hozzáfűzésével. 

Drámajáték – a néma ellenállás 

megjelenítése a Habsburg 

elnyomás idején. A kiegyezés 

pozitív következményei – 

fogalmak azonosítása, 

csoportosítása, 

megkülönböztetése 

Magyarország és Ausztria 

szempontjából. Budapest 

fejlődése a XIX. század második 

felében – épületek azonosítása 

korabeli képekről. A 

kiegyezéshez kötődő történelmi 

személyiségekről adatok, képek 

gyűjtése (Deák Ferenc, Ferenc 

József, Erzsébet királyné). 

Gazdasági-társadalmi változások 

– fogalmak csoportosítása, 

egyeztetése. A változások 

szerepének felismerése az 

emberek életében. A 

vasúthálózat fejlődése – adatok, 

képek gyűjtése a XIX. század 

második felének magyar 

vasútépítéséről.  

 

Természetismeret: 

tudósok, feltalálók és 

találmányaik (Ganz 

Ábrahám, Irinyi 

János, Eötvös Loránd, 

Semmelweis Ignác). 

 

Matematika: 

számítások 

alapműveletekkel. 

 

Rajz és vizuális 

kultúra: építészet. 

 

Informatika: 

interaktív taneszközök 

alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Rémuralom, teljhatalom, önkényuralom, néma ellenállás, osztrák császár, 

magyar király, Osztrák-Magyar Monarchia, tőke, bank, vasúthálózat, 

gőzmalom, gőzeke, gőzcséplőgép, hajógyártás, mozdony- és 

vagongyártás, Budapest, világváros, Városliget, Operaház. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 3. Hazánk és a nagyvilág a XX. század első felében 
Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Ismeretek a nemzetállamok koráról. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

A történelmi tanulás képességének fejlesztése. 

Kooperatív technikák alkalmazása. 

Képességfejlesztési fókuszok: empátia, kritikai gondolkodás. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

3.1. Az első világháború Gyűjtőmunka a könyvtárban a Magyar nyelv és 
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jellemzői és következményei 

Európában és Magyarországon 

Az első világháború 

előzményei. 

Az első világháború 

kirobbanása. 

Hazánk részvétele az első 

világháborúban. 

Az első világháború főbb 

eseményei. 

Őszirózsás forradalom. 

Tanácsköztársaság. 

 

3.2. Trianon és következményei 

Az Osztrák-Magyar 

Monarchia fölbomlása. 

A trianoni döntés és 

következményei. 

 

3.3. A nagy gazdasági 

világválság és következményei az 

Egyesült Államokban és 

Európában 

A nagy gazdasági 

világválság. 

 

3.4. Diktatúrák és diktátorok 

Európában 

Kommunizmus, fasizmus és 

nemzetiszocializmus 

Lenin, Sztálin, Mussolini, 

Hitler. 

A nemzetiszocialista, fasiszta 

eszmék térhódítása 

Európában. 

Adolf Hitler hatalomra jutása 

és a nemzetiszocialista 

eszmék előretörése. 

 

3.5. Politikus portrék a két 

világháború közötti 

Magyarországon 

Magyarország a két 

világháború között – Horthy 

Miklós kormányzó. 

 

3.6 . A határon túli magyarság 

sorsa 

Hazánk helyzete a második 

világháború kirobbanása 

előtt. 

 

3.7. A második világháború 

„nagy háborúról.” Az Antant és 

a Központi hatalmak országainak 

csoportosítása. Térképhasználat. 

Helyszínek, adatok leolvasása a 

történelmi térképekről. Háborús 

frontvonalak meghatározása. 

Képek gyűjtése, csoportosítása 

folyóiratokból. A gyűjtemény 

alapján rövid fogalmazás 

készítése. Adatok leolvasása 

időszalagról, időtoronyról – 

évszámok bejelölése. Játékfilm-

részlet (pl. Nyugaton a helyzet 

változatlan), dokumentumfilm-

részletek megtekintése előzetes 

szempontok alapján. 

Információk gyűjtése a XX. 

század első felében élt 

polgárainak mindennapjairól. 

Történelmi események időrendi 

sorba rendezése. Fiktív levél 

írása a frontvonalról. Frontok 

modellezése terepasztalon – a 

villámháború és az állóháború 

fogalmának kialakítása. Az 

országhatárokon belül és kívül 

élő magyarok mindennapjai a 

trianoni döntést követően – 

életképekről tények 

megfogalmazása önálló 

vélemények hozzáfűzésével. A 

személyes vélemény és a tény 

megkülönböztetése. A gazdasági 

válság megfogalmazása, 

jellemzőinek csoportosítása. 

Mindennapi élet modellezése a 

nagy gazdasági világválság 

idején. Dramatikus technikák 

alkalmazása – szituációs játékok. 

Érvek megfogalmazása a 

fajgyűlölettel, idegengyűlölettel 

szemben. A fasiszta és a 

szövetséges országok 

csoportosítása. Bekövetkezett 

változások felismerése a háborús 

kronológia áttekintésével. A II. 

világháború hadieszközeinek 

megnevezése. Háborúellenes 

plakát készítése. Fasiszta eszmék 

felismerése. Antifasiszta, 

háborúellenes versek gyűjtése, 

felolvasása. Tablókészítés. 

Játékfilm-részlet (pl. Schindler 

irodalom: 

szépirodalmi 

szemelvények; 

érvelési készségek és 

képességek. 

 

Természetismeret: a 

XX. század első 

felének legjelentősebb 

fölfedezései az 

atombomba. 

 

Matematika: – 

számítások 

alapműveletekkel; 

területszámítások; – 

halmazok; számítások 

tizedes törtekkel. 

 

Földrajz: topográfiai 

ismeretek. 

Rajz és vizuális 

kultúra: a 

világháborúk hatása a 

művészeti ágakra. 

 

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek: 

mindennapi 

életvezetés 

megváltozott 

körülmények között. 

 

Informatika: 

interaktív 

taneszközök 

alkalmazása. 
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jellemzői és következményei 

A második világháború 

kirobbanása. 

A második világháború főbb 

eseményei, technikai újításai. 

A második világháború 

befejezése. 

A párizsi békeszerződés. 

 

3.8. Magyarország a második 

világháborúban 

Hazánk belépése a második 

világháborúba. 

Hazánk szerepe a második 

világháborúban. 

A Don-kanyar magyar 

katonái: megemlékezés a hősi 

halottakról. 

 

3.9. A holokauszt Európában és 

Magyarországon 

Hazánk német megszállása. 

Deportálás. 

Koncentrációs táborok 

Európában. 

listája), dokumentumfilmek 

megtekintése, megbeszélése. 

A világháborúkhoz kötődő 

emlékhely felkeresése. Életkép a 

koncentrációs táborokban – 

jellemzők gyűjtése. Részletek 

olvasása, értelmezése Anna 

Frank naplójából. 

Következtetések 

megfogalmazása a II. 

világháború eseményeinek 

tükrében, tanári irányítás mellett. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Merénylet, trónörökös, világháború, antant, központi hatalmak, 

hadüzenet, állóháború, villámháború, front, lövészárok, tank, 

tengeralattjáró, felderítő repülőgép, mérges gáz, őszirózsás forradalom, 

köztársaság, Tanácsköztársaság, trianoni békeszerződés, jóvátétel, 

haderőcsökkentés, hitelfelvétel, bank, rádió, világválság, 

munkanélküliség, fasizmus, nemzetiszocializmus, fajgyűlölet, 

antifasiszta, hadiállapot, zsidótörvény, koncentrációs tábor, deportálás, 

Don-kanyar, nyilas hatalomátvétel, atombomba, Hirosima, Nagaszaki, 

párizsi békeszerződés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Hazánk és a nagyvilág a XX. század második 

felében 

Órakeret  

18 óra 

Előzetes tudás Ismeretek hazánkról és a nagyvilágról a XX. század első felében. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

A történelmi tanulás képességének fejlesztése. 

Kooperatív technikák alkalmazása. 

Képességfejlesztési fókuszok: kritikai gondolkodás, kauzalitás 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

4.1. A hidegháború: az Egyesült 

Államok és a Szovjetunió 

vetélkedése 

Hatalmi csoportosulások 

kialakulása a II. világháború 

befejezése után. 

Adatok, tényinformációk 

gyűjtése a XX. század második 

felében élt polgárok 

mindennapjairól.  Időszalag, 

időtorony alkalmazása, 

történelmi évszámok jelölése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés; 

szépirodalmi 

szemelvények; 

érvelési készségek és 
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4.2. A kettéosztott Európa 

A berlini fal kiépítése. 

 

4.3. Az arab–izraeli konfliktusok 

Izrael állam létrejötte. 

 

4.4. A szovjet megszállás és a 

kommunista diktatúra jellemzői 

Magyarországon 

Rákosi Mátyás hazánk élén: 

a sztálini rendszer 

magyarországi másolata. 

Az emberek élete az 1950-

es évek elején. 

 

4.5. Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc kiemelkedő 

személyiségei és céljai 

Az 1956-os forradalom és 

Nagy Imre 

miniszterelnöksége. 

 

4.6. A Kádár-korszak jellemzői 

(a megtorlástól a rendszer 

bukásáig) 

A forradalom megtorlása. 

A gazdasági reformok évei. 

Az 1980-as évek vége, a 

Kádár-rendszer válsága. 

 

4.7. A demokratikus viszonyok 

megteremtése és kiépítése 

Magyarországon  

A demokratikus átalakulás 

és a piacgazdaság létrejötte  

A népképviseleten alapuló 

demokrácia kiépülése  

 

4.8. A határon túli magyarság 

sorsa  

Az 1989-es romániai 

forradalom az erdélyi 

magyarság szempontjából  

Térképről adatok leolvasása. 

Rövidítések – fogalmak 

egyeztetése (pl. ENSZ, NATO, 

Varsói Szerződés). A keleti 

blokk és a nyugati blokk 

országainak csoportosítása. 

Mindennapi élet modellezése a 

demokratikus vezetés alatt álló 

és a szocialista vezetés alatt álló 

országokban. A személyi kultusz 

jellemzőinek csoportosítása. A 

tervgazdálkodás – rámutatás a 

hamis eszményekre egyszerű 

modellezéssel. Tárgyi és írásos 

emlékek megtekintése az ötvenes 

évekből. A személyi kultusz, a 

diktatúra, a pártállam jellemző 

jegyeinek fölismerése. 

Évszámok jelölése időszalagon. 

Szocialista iparvárosok jelölése 

térképen; rajz, makett készítése a 

gyárvárosokról. Címerek 

összehasonlítása a XX. század 

különböző korszakaiban. 

Jellemzők megkülönböztetése. 

Gyűjtőmunka – tárgyi emlékek a 

tárgyalt történelmi időszakokból. 

Látogatás az 1956-os 

forradalomhoz kapcsolódó 

múzeumi kiállításon. Játékfilm, 

dokumentumfilm megtekintése 

az 1956-os forradalomról és 

szabadságharcról. Képek 

gyűjtése, csoportosítása a 

hatvanas, hetvenes, nyolcvanas 

évek hazai életmódjáról. A 

Kádár-korszak legfontosabb 

jegyeiről történő fogalomalkotás, 

a társadalmi berendezkedéshez 

kapcsolódó jellemzők rendezése, 

csoportosítása főfogalmak alá. 

Csoportosítás tanári irányítás 

mellett: okok, melyek a 

kommunista hatalom 

összeomlásához vezettek. 

Plakátképek bemutatása: a 

szovjet csapatok kivonulása 

Magyarország területéről.  

képességek. 

 

Természetismeret: 

fegyveres 

konfliktusok hatása az 

élővilágra. 

 

Matematika: 

számítások 

alapműveletekkel; 

halmazok. 

 

Földrajz: topográfiai 

ismeretek. 

 

Rajz és vizuális 

kultúra: a XX. század 

második felének 

legfontosabb 

művészeti alkotásai. 

 

Informatika: 

interaktív taneszközök 

alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Hidegháború, keleti blokk, nyugati blokk, Egyesült Nemzetek Szervezete, 

NATO, Varsói Szerződés, földosztás, kisbirtokrendszer, koalíciós 

kormány, személyi kultusz, infláció, többpártrendszer-egypártrendszer, 

címerváltozás, diktatúra, pártállam, termelőszövetkezet, jegyrendszer, 
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munkatábor, forradalom, szabadságharc, politikai fogoly, kölcsönfelvétel, 

eladósodás, a többpártrendszer újjáéledése, a szovjet csapatok kivonulása.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 5. A globalizálódó világ és Magyarország 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Ismeretek hazánkról és a nagyvilágról a XX. század második felében. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

A történelmi tanulás képességének fejlesztése. 

Kooperatív technikák alkalmazása. 

Képességfejlesztési fókuszok: kritikai gondolkodás; megkülönböztetés, 

azonosítás, összehasonlítás a cselekvés szintjén. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

5.1. Az Európai Unió létrejötte 

és az európai polgárok alapvető 

jogai 

Az Európai Unió szerepe a 

történelmi-társadalmigazdasági 

események alakulásában 

 

5.2. A vasfüggöny lebontása és 

következményei a keleti blokk 

országaiban 

A szocialista államrendszerek 

fölbomlásának 

következményei 

 

5.3. Globális problémák: 

urbanizáció, 

környezetszennyezés, 

terrorizmus, migráció, 

klímaváltozás 

A tudományos-technikai 

forradalom hatása az emberek 

mindennapi életére 

 

5.4. Az Alaptörvény, a 

jogállamiság intézményei a mai 

Magyarországon 

Az Alaptörvény múltja és 

jelene – az alapvető jogok 

 

5.5. A gazdasági élet területei és 

a munka világa 

 

5.6. A határon túli magyarság 

sorsa 

 

5.7. A magyarországi romák 

kultúrája, helyzetének változásai 

Plakátkészítés az Európai Unió 

történetéhez kapcsolódóan. A 

legfontosabb események jelölése 

időszalagon. A szocialista 

országok utódállamai nevének, 

fővárosainak csoportosítása – az 

adott nemzethez kötődő 

információk gyűjtése. Az új 

államhatárok megkeresése a 

térképen. Különböző 

technológiákról történő 

információgyűjtés. Tablókészítés 

az utóbbi két évtized technikai 

változásairól. Érvek és 

ellenérvek gyűjtése, azok 

ütköztetése a fogyasztói 

társadalom témaköréhez 

kapcsolódóan tanári irányítás 

mellett. A Magyarországon 

életbe lépett Alaptörvény 

értelmezése. Feladatok 

megoldása az alapvető jogok 

érvényesítésével kapcsolatosan. 

Gyűjtőmunka, tablókészítés. A 

Magyarországon élő 

nemzetiségekhez kötődő 

tradíciók bemutatása – 

hagyományőrző foglalkozások 

keretében. A határainkon túl élő 

magyarság helyzete a világban – 

fotók gyűjtése, honlapok 

keresése; információk gyűjtése a 

magyar identitás megőrzésével 

kapcsolatosan, tanári irányítás 

mellett. Fogalmak, képek 

csoportosítása a globalizált világ 

témakörében.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés; válogatás 

a nemzetiségek 

irodalmának 

szemelvényeiből. 

 

Természetismeret: 

természetvédelem. 

 

Matematika: 

számítások 

alapműveletekkel. 

 

Földrajz: az Európai 

Unió országai. 

 

Ének-zene: az Európai 

Unió himnusza  

 

Rajz és vizuális 

kultúra: a nemzeti 

kisebbségekhez 

tartozó művészek 

jeles alkotásai. 

 

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek: 

nemzetiségekhez 

kötődő mesterségek. 

 

Informatika: 

interaktív taneszközök 

alkalmazása. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Európai Unió, Szovjetunió, Csehszlovákia, Jugoszlávia, államrendszer, 

államhatár, jóléti társadalom, globális probléma, fenntarthatóság, 

fogyasztói társadalom, alaptörvény, jogállamiság, demográfia, népesedés, 

kisebbség, vallás, határon túli magyarság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 6. Társadalmi szabályok 
Órakeret  

10 óra 

Előzetes tudás Alapvető szabályok a környezetünkben. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

A szabálytudat erősítése. A közösségi együttélés szabályainak 

megismertetése, gyakorlása. 

Kooperatív technikák alkalmazása. 

Képességfejlesztési fókuszok: erkölcsi érzék, kritikai gondolkodás. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

6.1. Szokás, hagyomány, illem, 

erkölcs, jog 

A szokás és a hagyomány 

Illemtani alapismeretek 

Az erkölcsi jó és rossz 

A jog szerepe az emberek 

mindennapjaiban 

 

6.2. Az mberi alapjogok 

 

6.3. A gyermekek jogai, 

diákjogok  

Hivatalos ügyeink 

(ügyintézés) 

Közismert népszokások, 

néphagyományok fölelevenítése. 

Az erkölcsi értékekhez 

kapcsolódó csoportosítások a jó 

és a rossz fogalmának tükrében. 

A jog és erkölcs kapcsolatának 

értelmezése egyszerű példákon 

keresztül, különös tekintettel a 

gyakoribb normasértésekre. Az 

emberi alapjogokról való 

beszélgetés – az oki tényezők 

összegyűjtése. Az Emberi és 

polgári jogok nyilatkozata – a 

legfőbb pontok megismerése. 

Jogok és kötelességek a 

társadalomban – beszélgetés az 

emberek együttéléséhez 

szükséges normákról. 

Különbségek föltárása az okok 

és az okozatok szempontjából – 

saját gondolatok szóbeli 

megfogalmazása. A Gyermekek 

jogairól szóló 1989. évi ENSZ 

Egyezmény alapelveinek 

értelmezése. Beszélgetés az 

iskola házirendjéről – a diákokat 

megillető jogok, a diákélethez 

kapcsolódó kötelességek. A 

gyermekek helyzete a világban – 

beszélgetés, adatgyűjtés 

különböző kontinensen élő 

gyermekek életéről, 

mindennapjairól. A mindennapi 

élethez kötődő egyszerűbb ügyek 

intézéséhez szükséges 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kommunikáció 

fogalmazási 

ismeretek. 

 

Természetismeret: 

szokásrendek a 

természet világában. 

 

Matematika: 

halmazalkotási 

műveletek. 

 

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek: 

életvezetési technikák. 

 

Földrajz: az egyén és 

a közösség szerepe a 

hazai és a világ 

országai 

együttműködésének 

tekintetében. 

 

Informatika: 

interaktív taneszközök 

használata; ügyintézés 

a világhálón. 
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információk gyűjtése. 

Mindennapi ügyintézések 

modellezése, a lebonyolításhoz 

kötődő kommunikációs és 

illemtani szabályok tükrében.  

Az ügyintézés alapvető faktorai 

– ügyintézési technikák lépésről-

lépésre. 

Ügyintézés a világhálón – 

internetes felületről ügyintézési 

lehetőségek, egyszerűbb 

alkalmazások összegyűjtése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Szokás, hagyomány, illem, erkölcs, jog, ENSZ, A gyermekek jogairól 

szóló nemzetközi egyezmény, illemszabály, ügyintézés, internet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 7. Állampolgári ismeretek 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Társadalmi szabályok. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

Az állampolgársághoz kapcsolódó ismeretek elsajátíttatása, 

médiatudatosság erősítése. 

Kooperatív technikák alkalmazása. 

Képességfejlesztési fókuszok: kritikai gondolkodás, kauzalitás. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

7.1. Államformák, politikai 

rendszerek 

 

7.2. Demokratikus alapelvek 

 

7.3.  Magyarország politikai 

intézményei  

 

7.4. A média és a nyilvánosság 

szerepe 

A televízió világa 

A rádió világa 

Az internet világa 

 

7.5. Állampolgári jogok és 

kötelességek 

Állampolgári jogok 

Állampolgári kötelességek.  

Államformák: köztársaság és 

királyság – legfontosabb 

jellemzők összegyűjtése. A 

demokratikus és a diktatórikus 

politikai rendszer jellemzőinek 

azonosítása, példák gyűjtése. 

A demokrácia szerkezeti 

pontjainak megállapítása. A 

demokratikus választás 

modellezése. A demokratikus 

alapelvek legfőbb 

alkotóelemeinek összegyűjtése. 

Az antik és a modern 

demokrácia összehasonlítása 

tartalmi szempontok szerint. 

Beszélgetés a törvényhozás, a 

végrehajtás és az 

igazságszolgáltatás 

intézményeiről az elemi 

ismeretek szintjén. A törvények 

szerepe az emberek életében – 

véleményalkotás. 

Látogatás a Parlamentben. Helyi 

önkormányzat fölkeresése. A 

tömegtájékoztatás eszközeinek 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kommunikáció; 

szépirodalmi 

szemelvények. 

 

Természetismeret: a 

hangyák világa. 

 

Matematika: 

halmazalkotási 

műveletek, számlálás; 

arányok. 

 

Rajz és vizuális 

kultúra: a témához 

kapcsolódó 

képzőművészeti 

alkotások; építészet: 

az Országház. 

 

Ének-zene: 

zeneművek. 

 

Földrajz: a Föld 
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megismerése. Híradó 

megtekintése – beszélgetés a 

tanulócsoport számára könnyen 

érthető hírekről. A 

tömegtájékoztatáshoz 

kapcsolódó előnyök 

meghatározása. Napi 

újságcikkekhez kapcsolódó 

szövegértési feladatok 

megoldása. Az információátadás 

torzulása a nyilvánosságban, a 

tény és a vélemény közötti 

különbségek meghatározása. A 

közösségi portálokon való 

jelenlét – beszélgetés az 

alkalmazás előnyeiről és 

hátrányairól.  Információgyűjtés 

és csoportosítás az állampolgári 

jogok és kötelezettségek 

területén. Az alapvető jogok és 

kötelességek értelmezése, példák 

gyűjtése. Tablókészítés.  

országai. 

 

Informatika: 

interaktív 

taneszközök 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Államforma, köztársaság, királyság, demokrácia, demokratikus alapelvek, 

kormány, törvényszék, parlament, híradó, média, vélemény, tény, 

közösségi portál, állampolgári jog és kötelezettség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 8. Pénzügyi és gazdasági kultúra 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Állampolgári ismeretek  

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

A tudatos pénzhasználat – a pénzügyi kultúra fejlesztése. 

Kooperatív technikák alkalmazása. 

Képességfejlesztési fókuszok: kritikai gondolkodás. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

8.1. A jövedelem szerepe a 

családban 

Bevételek és kiadások 

Megtakarítás, hitel 

Rezsi 

Zsebpénz 

 

8.2. A pénz és formái 

Érme és bankjegy 

Virtuális pénz, bankkártya 

Árfolyam, infláció 

 

8.3. Pénzintézetek és 

tevékenységük  

Hitel 

A bevételek és kiadások 

modellezése havi lebontásban. A 

bevételtípusok 

megkülönböztetése, példákon 

keresztül. A megtakarítás és hitel 

– egyszerű gyakorlati példákon 

keresztül. A rezsiköltségek 

összehasonlítása a háztartás 

kiadásainak tükrében. A pénz 

szerepe az emberek életében – 

historikus szemléletű tabló 

készítése. A magyar 

fizetőeszközhöz kötődő 

bankjegyek és érmék 

megkülönböztetése játékpénzek 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kommunikáció. 

 

Természetismeret: 

energiatakarékosság. 

 

Matematika: 

alapműveletek; 

mértékváltások. 

 

Vizuális kultúra: 

bankjegyeken és 

bankkártyákon látható 

művészi ábrázolások. 
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Kamat 

Tőke 

 

8.4. Vállalkozói alapismeretek 

felhasználásával. Különböző 

fizetési módok modellezése. A 

pénzromláshoz kapcsolódó 

adatok gyűjtése. A különböző 

pénzek átváltása – a 

legegyszerűbb számítások 

szintjén. Érdekességek gyűjtése 

a pénz világáról. A bankok 

szerepe az emberek életében – 

információgyűjtés a hitelről. A 

hitel és a visszaadott kölcsön 

összegének összehasonlítása. A 

vállalkozás működésének 

összetevői – elemi információk 

gyűjtése a témában.  

 

Földrajz: más 

országok pénznemei. 

 

Informatika: 

interaktív taneszközök 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jövedelem, bevétel, kiadás, megtakarítás, rezsi, hitel, zsebpénz, pénz, 

bankjegy, érme, pénzromlás, bank, bankkártya, hitel, árfolyam, kamat, 

tőke, vállalkozás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 9. A munka világa 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Alapvető pénzügyi és gazdasági ismeretek.  

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

A munkavállalásra ösztönzés. Különböző foglalkozások és 

munkahelyek megismertetése. 

Kooperatív technikák alkalmazása. 

Képességfejlesztési fókuszok: kritikai gondolkodás, szociabilitás. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

9.1. Elhelyezkedés és 

munkavállalás 

A munka és a 

munkaviszony 

jelentősége 

 

9.2. Gazdasági ágazatok, 

foglalkozások  

Mezőgazdaság 

Ipar 

Bányászat 

Energiatermelés 

Kereskedelem  

Vendéglátás 

Közlekedés 

Távközlés 

Bank 

Biztosítás 

Egyéb 

 

9.3. Fizikai és szellemi munka 

Információk gyűjtése, 

rendszerezése a 

munkavállalásról.  

Munkaszerződések értelmezése, 

elemzése, megbeszélése. 

Munkalehetőségek gyűjtése 

különböző forrásokból. 

Különböző foglalkozási 

ágazatok gyűjtése 

újsághirdetésekből, világhálóról. 

Szituációs játékok különböző 

munkaviszonyhoz kapcsolódó 

helyzetek megjelenítésére. A 

munkaviszonnyal kapcsolatos 

jogok és kötelességek 

csoportosítása. Adatok, 

információk gyűjtése és 

csoportosítása a foglalkozások 

világából. A fizikai és szellemi 

munka azonosságainak és 

különbségeinek feltárása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kommunikáció; 

szövegértés. 

 

Matematika: 

számítások 

alapműveletekkel. 

 

Ének-zene: népdalok, 

munkadalok. 

 

Vizuális kultúra: 

képzőművészeti 

alkotások a munka 

világából. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a munka 

szerepe az ember 

életében. 



 225 

Szakmák azonos és eltérő 

jegyeinek feltérképezése. 

Tablókészítés.  

 

Földrajz: érdekes 

munkák a világ 

minden tájáról. 

 

Informatika: 

interaktív taneszközök 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Munka, munkaviszony, foglalkozás, munkahely, gazdaság, gazdasági 

ágazatok, mezőgazdaság, ipar, bányászat, energiatermelés, kereskedelem, 

vendéglátás, közlekedés, távközlés, bank, biztosítás, fizikai munka, 

szellemi munka. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló kezelni tudja a kiemelkedő történelmi személyiségekről 

gyűjtött életrajzi adatokat. Ismeri a reformkor haladó politikusainak 

nevét és törekvéseikről néhány mondatban beszámol.  A reformkor 

eseményei között történelmi összefüggéseket szempontsor szerint 

fölismer tanári irányítás mellett.  

Összefüggéseket tud említeni a világtörténelem és hazánk 

történelmének eseményei között. A nemzeti alapműveltséghez tartozó 

évszámokhoz történelmi ismeretet kapcsol. Az adott tematikai egység 

tárgyalt témaköreiben – képességeinek megfelelően – írásban és/vagy 

szóban számot ad a tanult elemi történelmi ismereteiről. Gazdasági, 

társadalmi változásokra példát tud mondani.  

A térképen meg tudja mutatni a szabadságharc legfontosabb helyszíneit, 

szempontsor alkalmazásával beszámol a történelmi eseményekről. 

Információkat képes gyűjteni a történelmi atlaszból.  

Képről felismeri gróf Széchenyi Istvánt, Kossuth Lajost, Táncsics 

Mihályt, Deák Ferencet. Felismeri Budapest történelmileg nevezetes 

épületeit. Felismeri, hogy a trianoni békeszerződés mekkora 

veszteségeket jelentett hazánk számára.  

A második világháború főbb helyszíneiről, évszámairól, legfontosabb 

eseményeiről a térkép adatainak segítségével beszámol. A 

nemzetiszocialista, fasiszta eszmék tartalmát fölismeri, a faj- és 

idegengyűlöletet elutasítja. 

Néhány történelmi tárgyú verset, elbeszélést, regényt ismer. 

Magyarországhoz, hazánk történelmi személyiségeihez pozitív 

attitűddel viszonyul. 

A tanult ismeretekhez kapcsolódó dokumentumanyagot képességei 

szerint értelmezi. Egyszerű összefüggéseket fölismer, azokból 

következtetéseket képes levonni. A történelem műveltségterülethez 

kapcsolódó eszközöket, tantárgyi segédleteket a jártasság szintjén tudja 

alkalmazni. 

A tanuló képességei szerint elsajátítja a társadalomhoz, 

állampolgársághoz és a gazdasághoz kapcsolódó alapvető ismereteket. 

Felismeri az emberi közösséghez kapcsolódó kulcsszerepű tényezőket 

és folyamatokat; utóbbi területen lehetőségei szerint tájékozódik. Az 

alapvető emberi jogokat és kötelességeket ismeri; az alkotó, 

demokratikus közösség értékrendjét elfogadja. 

Tájékozódik a hivatalos ügyintézés módjaiban, annak illetékes és 

korszerű formáiban.  
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A média és nyilvánosság szerepét ismeri, azok különböző területein 

képességei szerint tájékozódik; egyúttal különbséget próbál tenni tény 

és vélemény között.  A világháló közösségi portáljain való részvétel 

lehetőségeiről tud, az egyéni virtuális jelenlét előnyeiről és hátrányairól 

képet alkot.  

Ismereteket szerez a jövedelem szerepéről az ember életvezetésének 

tükrében. Fogalmi képet alkot a pénzről, a pénzintézetekről, azok 

tevékenységeiről; utóbbiak lehetséges szerepéről az életpálya 

felépítésének tükrében.  A fizikai és szellemi munka jellegzetességeit 

megkülönbözteti, tájékozódik az egyes gazdasági ágazatokban, reális 

képet alkot a munkavállalás jelentőségéről.   

Az élethosszig tartó tanulás fontosságát, az egyén állandó 

alkalmazkodásának szerepét képessége szerint magára vonatkoztatja 

folyamatosan változó világunkban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERKÖLCSTAN 
 

 

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

Heti óraszám 1 1 1 1 1 1 1 1 

Éves óraszám 37 37    37    37    37    37    37    37 

 

 

Témakörök 

 
Témakör Évfolyamok 

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

Az én világom x x - - - - - - 

Társaim – Ők és én x x - - - - - - 

Közvetlen 

közösségeim – A 

család és a 

gyerekek 

x x - - - - - - 

Tágabb 

közösségeim – 

A lakóhelyi 

közösség 

x x - - - - - - 

A környező világ x x - - - - - - 

Milyen vagyok, milyennek látnak 

mások 

- - x x - - - - 

Közösségben és egyedül – a 

társaim és én 

- - x x - - - - 

Az osztály és az iskola - - x x - - - - 

Kulturális nemzeti közösség - - x x - - - - 

A környezetem és én – Az épített 

és a tárgyi világ 

- - x x - - - - 

A mindenség és én – születés és 

elmúlás 

- - x x - - - - 

 

 

 

 

 

 

         

Témakör Évfolyamok 

1. 2 3. 4 5 6 7 8 

Test és lélek - - - - x x - - 
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Kapcsolat, barátság, szeretet - - - - x x - - 

Kortársi csoportok - - - - x x - - 

Társadalmi együttélés - - - - x x - - 

A technikai fejlődés hatásai - - - - x x - - 

A mindenséget kutató ember - - - - x x - - 

Ki vagyok én, és mi vezérli a 

tetteimet? 

- - - - - - x x 

Párkapcsolat és szerelem - - - - - - x x 

Egyén és közösség - - - - - - x x 

Helyem a világban - - - - - - x x 

Mi dolgunk a világban? - - - - - - x x 

Hit, világkép, világnézet - - - - - - x x 

 

 

1–2. évfolyam 

 

 

Az iskolai erkölcsi nevelés a kisgyermekkori alapokra épít. A szeretett személyek által 

megjelenített erkölcsi normák alakítják ki az első ítéleteket arról, hogy mi a jó, és mi a rossz.  

Az általános iskola 1–2. évfolyamán egyre több időt töltenek a gyerekek a kortársaikkal. 

Az együttműködést igénylő feladatokban sikereket és kudarcokat élnek át, amelyek jó alapot 

adnak az önismeret, a társas kultúra, valamint a szociális kompetencia fejlődésének tudatos 

pedagógiai eszközökkel való támogatására.  

Az ismeretátadás, a képességfejlesztés és a normaközvetítés elősegíti az egyéni 

identitástudat kialakulását, a helyi közösségekhez való tartozás személyes megélését. Az 1–2. 

évfolyamos tanulónak lehetőséget kell biztosítani, hogy átélje a közösséghez, szülőföldhöz, 

nemzethez tartozás örömét.  

Az első két évfolyamon az önismeret és önértékelés, a szociális és környezeti 

érzékenység, a szűkebb és tágabb környezetben (család, iskola, lakóhely) való tájékozódás, 

alapvető kommunikációs formák megismerése, elemi magatartási szabályok gyakoroltatása a 

cél. 

A tanulók megismerési folyamataira az észlelés, a figyelem, az emlékezet, a képzelet és 

a gondolkodás ráépülhet a szóbeli anyanyelvi kommunikáció célzott fejlesztése. Az önkifejezés 

különféle formái, a mesélés, az élményeken alapuló rajzolás, festés, mintázás és a mozgás 

lehetőséget teremtenek a kifejezőképesség életkornak megfelelő formálásához is.  

 

 

 

 

 

Speciális helyzetünk 
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Tanulóink igen nagy százalékban súlyosan mozgás és/vagy érzékszervi sérüléssel élnek. Ebből 

kifolyólag szinte alig van olyan diákunk, aki óvodába járt, tehát első közösségi élményeit 

alapítványunkban élik át.  

Tanulóink családi elfogadottsága változó. Van, ahol a gyerek sérültségét nem tudják 

feldolgozni, s ezért érzelmileg negligálják őt. Más helyzetben a sérültséget abnormis 

elkényeztetéssel próbálják pótolni. Az egészséges családból származó gyermek pedig nehezen 

tolerálja érzelmileg is sérült társai szeszélyeit. 

Gyermekeink nagy része nehéz szociális helyzetű, gyakran csonka családból származik.  

Sérültségükből adódóan sokkal kevesebb konkrét tapasztalattal rendelkeznek a világról, ezért a 

témák minél többoldalú megközelítése szükséges. 

A fentiekből fakadó sajátos feladataink: 

- az érzelmi biztonság megteremtése 

- az állapotától független feltétlen elfogadás és elfogadtatás 

- alapvető közösségi normák megtanítása (köszönés, kérés, köszönet stb.) 

- a másik ember elfogadása és tisztelete 

- alapvető vágyak – legalább minimális - késleltetési képességének kialakítása 

- énkép kialakításának segítése a zene eszközeivel 

- identititástudat alakítása az évkör néphagyományainak segítségével, saját szerep 

megtalálása és átélése az egyes ünnepkörökben 

 
1. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az én világom 

Órakeret  

10 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Saját tulajdonságok felismerése, azonosítása, megfogalmazása. 

Egészséges önértékelés megalapozása. Szűkebb környezet 

megismerése. Szociális és környezeti érzékenység alakítása.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ki vagyok én? 

 

Személyes adataim  

– vezeték- és keresztnevem, becenevem, 

– születési helyem, születésem ideje, 

– lakcímem, 

– iskolám adatai (név, cím, osztályfok). 

 

Külső jegyeim 

– külső tulajdonságaim, megjelenésem, 

– kire hasonlítok a családban, 

– milyennek látom magam, 

– miből ítélnek meg bennünket mások. 

 

Belső tulajdonságaim 

– mit szeretek magamban, 

– mit szeretnek bennem mások, 

– miben vagyok ügyes, 

– miben hasonlítok társaimra, miben különbözöm tőlük, 

– jó és rossz tulajdonságaim. 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális és 

metakommunikáció, 

dramatikus játékok. 

 

Környezetismeret: külső 

és belső tulajdonságok, 

helyes önismeret, 

testkép, testalkat. 

 

Vizuális kultúra: kreatív 

alkotás (önarckép), 

lényegkiemelés, vizuális 

jelek. 

 

Zenei kultúra: 

kedvenc zene, saját 

magát jellemző hangszer 

kiválasztása, saját név 

eléneklése, elkopogása 
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Kedvenceim  

– kedvenc játékaim, állataim, ruháim, könyveim, ételeim, 

meséim, mesehőseim, 

– miért szeretem kedvenceimet (kedvencekhez fűződő 

személyes érzések, élmények). 

 

Élettörténetem: 

– sérültségem miben akadályoz? 

– miben és hogyan jó nekem, ha segítenek? 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Lány, fiú, születésnap, tulajdonság, kedvenc, élmény. 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Társaim – Ők és én 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Személyes kapcsolatokban és a környezetben való tájékozódás 

képességének fejlesztése. Társak, barátok, segítő közeg fontosságának 

megéreztetése, közösségi érzés kialakítása. Az egymáshoz való 

odafordulás jelentőségének elmélyítése. Alapvető kommunikációs 

formák megismerése, tudatos használatának fejlesztése, személyes 

érzések és gondolatok kifejezése. Elemi magatartási szabályok 

megismertetése iskolai és iskolán kívüli helyzetekben, azok 

gyakoroltatása. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Társas kapcsolataim 

– családi-rokoni kapcsolataim, közeli és távoli rokonaim; 

– ki a rokonom, ki az ismerősöm, ki a barátom; 

– iskolai kapcsolataim az iskolában dolgozó felnőttekkel és 

osztálytársakkal; 

– kiket szeretek és kiket nem szeretek környezetemben; 

– hogyan tudom kifejezni szeretetemet, hogyan fejezik ki 

mások felém a szeretetüket. 

 

Kommunikáció kapcsolatfelvétel felnőttel, gyerekkel 

– gondolataim kifejezése szavakkal, gesztusokkal stb.; 

– a megfelelő köszönés formái felnőtteknek, társaknak; 

– felnőttek, társak udvarias megszólítása; 

– a kérés, felszólítás, figyelmeztetés, érdeklődés módjai; 

– segítség kérése ismerős felnőttől, társtól vagy idegenektől; 

– helyzetgyakorlatok az alapvető illemszabályok betartásával. 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális és 

metakommunikáció, 

dramatikus játékok. 

 

Környezetismeret: 

közösségi 

viselkedésformák és 

magatartási normák. 

 

Zenei kultúra: 

 közös zenélés 

ütőhangszereken, 

népdalokban szereplő 

családi – baráti 

kapcsolatok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rokon, ismerős, ismeretlen, barát, felnőtt, gyermek, megszólítás, 

köszönés, segítségkérés, udvariasság, illem, szeretet. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Közvetlen közösségeim – A család és a gyerekek 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Családi-rokoni kapcsolatok tudatosítása. Tapasztalatszerzés különböző 

családi értékekről. Az otthoni és iskolai együttélés örömeinek 

tudatosítása. Az ünnepekkel és azok hagyományaival való ismerkedés. 

Mindennapi szokásaink megismerése, szabályok és tilalmak 

szükségességének megértetése. Az egészséges élethez szükséges 

napirend megismertetése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Közösségeim 

– mi volt jó és mi volt nehéz az első hetekben életem első 

közösségében 

– hogyan tudom elfogadni társaim sérültségét 

 

Családom 

– kik élnek a családban családtagok bemutatása, családrajz; 

– kapcsolat a családtagokkal; 

– a családi együttlét örömei; 

– helyem a családban; 

– segítség és munkamegosztás a családban; 

– gyermekkori élményeim; 

– ünnepek és hagyományok a családban; 

– otthoni szabadidős tevékenységek. 

 

Napirendem 

– egy napom otthon; 

– milyen feladataim vannak otthon; 

– egy napom az iskolában; 

– milyen feladataim vannak az iskolában; 

– hétköznapok és hétvégék napirendje (miben hasonlít, miben 

különbözik egy hétköznap a hétvégi napoktól). 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális és 

metakommunikáció, 

dramatikus játékok. 

 

Környezetismeret: 

családi és személyes 

kapcsolatok. 

 

Vizuális kultúra: 

családrajz. 

 

Zenei kultúra: 

Melyik családtagomra 

melyik hangszert 

választom? Én kihez 

hasonlítok 

hangzásban? Melyik 

hangot miért 

szeretem, mi benne a 

kellemetlen? 

Népi  

tevékenységekhez 

kötődő dalok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Család, rokon, közösség, segítségnyújtás, hagyomány, ünnep, szabadidő, 

hétköznap, feladat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Tágabb közösségeim – A lakóhelyi közösség 

Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A lakóhelyi környezet és a lakóhely hagyományainak megismertetése. 

Tájékozódás a lakóhelyen, a lakóhellyel kapcsolatos tapasztalatok 

bővítése. A különböző településfajták jellegzetességei.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Lakóközösség, amelyben élek 

– lakóhelyem jellegzetességei; 

– hogyan közlekedem? 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális és 

metakommunikáció. 
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– lakóközösségem tagjai, a velük való kapcsolatom; 

– ki lakik az utcában, kik a szomszédaim; 

– lakóhelyi környezetem hagyományai. 

 

Más lakóhelyek és azok szokásai 

– lakóhelyemtől távoli helyek. 

– jártam – e valahol az otthonon és az alapítványon kívül? 

Környezetismeret: 

életközösségek a 

lakókörnyezetben, 

mindennapi 

élethelyzetek. 

Zenei kultúra: 

kiszámolók, 

közlekedési eszközök 

hangjának utánzása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Lakóhely, szomszéd, falu, város, szokás, hagyomány. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. A környező világ 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A lakóhely élővilágához fűződő személyes kapcsolat kialakulásának 

elősegítése.  

A környező élővilág megóvására irányuló felelősségérzet 

megalapozása. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Jó és rossz 

– történetek, mesék jó és rossz tulajdonsággal felruházott 

szereplői (jó-rossz, szép-csúnya, jóságos-gonosz, igazságos). 

 

Növények és állatok környezetünkben 

– növények szerepe életünkben; 

– állatok szerepe környezetünkben; 

– növények ápolása, állatok gondozása; 

– mit tehet egy kisgyermek környezete védelméért. 

Magyar nyelv és 

irodalom: mesék 

világa, verbális és 

metakommunikáció. 

 

Környezetismeret: 

kerti és 

szobanövények 

gondozása, házi és ház 

körül élő állatok 

 

Zenei kultúra: 

Állathangok, 

növényekről, 

állatokról szóló dalok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tulajdonság, jó-rossz, szép-csúnya, jóságos-gonosz, igazságos, növény, 

állat, gondozás, felelősség, természetvédelem. 

 

 

 

 

 

 

2. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az én világom 

Órakeret  

4 óra 
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Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Saját tulajdonságok felismerése, azonosítása, megfogalmazása. 

Egészséges önértékelés megalapozása. Szűkebb környezet 

megismerése. Szociális és környezeti érzékenység alakítása.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ki vagyok én? 

 

Személyes adataim  

– vezeték- és keresztnevem, becenevem, 

– születési helyem, születésem ideje, 

– lakcímem, 

– iskolám adatai (név, cím, osztályfok). 

 

Külső jegyeim 

– külső tulajdonságaim, megjelenésem, 

– kire hasonlítok a családban, 

– milyennek látom magam, 

– miből ítélnek meg bennünket mások. 

 

Belső tulajdonságaim 

– mit szeretek magamban, 

– mit szeretnek bennem mások, 

– miben vagyok ügyes, 

– miben hasonlítok társaimra, miben különbözöm tőlük, 

– jó és rossz tulajdonságaim. 

 

Kedvenceim  

– kedvenc játékaim, állataim, ruháim, könyveim, ételeim, 

meséim, mesehőseim, 

– miért szeretem kedvenceimet (kedvencekhez fűződő 

személyes érzések, élmények). 

 

Élettörténetem: 

– sérültségem miben akadályoz? 

– miben és hogyan jó nekem, ha segítenek? 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális és 

metakommunikáció, 

dramatikus játékok. 

 

Környezetismeret: külső 

és belső tulajdonságok, 

helyes önismeret, 

testkép, testalkat. 

 

Vizuális kultúra: kreatív 

alkotás (önarckép), 

lényegkiemelés, vizuális 

jelek. 

 

Zenei kultúra: 

kedvenc zene, saját 

magát jellemző hangszer 

kiválasztása, saját név 

eléneklése, elkopogása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Lány, fiú, születésnap, tulajdonság, kedvenc, élmény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Társaim – Ők és én 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Személyes kapcsolatokban és a környezetben való tájékozódás 

képességének fejlesztése. Társak, barátok, segítő közeg fontosságának 

megéreztetése, közösségi érzés kialakítása. Az egymáshoz való 

odafordulás jelentőségének elmélyítése. Alapvető kommunikációs 

formák megismerése, tudatos használatának fejlesztése, személyes 

érzések és gondolatok kifejezése. Elemi magatartási szabályok 

megismertetése iskolai és iskolán kívüli helyzetekben, azok 



 234 

gyakoroltatása. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Társas kapcsolataim 

– családi-rokoni kapcsolataim, közeli és távoli rokonaim; 

– ki a rokonom, ki az ismerősöm, ki a barátom; 

– iskolai kapcsolataim az iskolában dolgozó felnőttekkel és 

osztálytársakkal; 

– kiket szeretek és kiket nem szeretek környezetemben; 

– hogyan tudom kifejezni szeretetemet, hogyan fejezik ki 

mások felém a szeretetüket. 

 

Kommunikáció kapcsolatfelvétel felnőttel, gyerekkel 

– gondolataim kifejezése szavakkal, gesztusokkal stb.; 

– a megfelelő köszönés formái felnőtteknek, társaknak; 

– felnőttek, társak udvarias megszólítása; 

– a kérés, felszólítás, figyelmeztetés, érdeklődés módjai; 

– segítség kérése ismerős felnőttől, társtól vagy idegenektől; 

– helyzetgyakorlatok az alapvető illemszabályok betartásával. 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális és 

metakommunikáció, 

dramatikus játékok. 

 

Környezetismeret: 

közösségi 

viselkedésformák és 

magatartási normák. 

 

Zenei kultúra: 

 közös zenélés 

ütőhangszereken, 

népdalokban szereplő 

családi – baráti 

kapcsolatok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rokon, ismerős, ismeretlen, barát, felnőtt, gyermek, megszólítás, 

köszönés, segítségkérés, udvariasság, illem, szeretet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Közvetlen közösségeim – A család és a gyerekek 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Családi-rokoni kapcsolatok tudatosítása. Tapasztalatszerzés különböző 

családi értékekről. Az otthoni és iskolai együttélés örömeinek 

tudatosítása. Az ünnepekkel és azok hagyományaival való ismerkedés. 

Mindennapi szokásaink megismerése, szabályok és tilalmak 

szükségességének megértetése. Az egészséges élethez szükséges 

napirend megismertetése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Közösségeim 

– mi volt jó és mi volt nehéz az első hetekben életem első 

közösségében 

– hogyan tudom elfogadni társaim sérültségét 

 

Családom 

– kik élnek a családban családtagok bemutatása, családrajz; 

– kapcsolat a családtagokkal; 

– a családi együttlét örömei; 

– helyem a családban; 

– segítség és munkamegosztás a családban; 

– gyermekkori élményeim; 

– ünnepek és hagyományok a családban; 

– otthoni szabadidős tevékenységek. 

 

Napirendem 

– egy napom otthon; 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális és 

metakommunikáció, 

dramatikus játékok. 

 

Környezetismeret: 

családi és személyes 

kapcsolatok. 

 

Vizuális kultúra: 

családrajz. 

 

Zenei kultúra: 

Melyik családtagomra 

melyik hangszert 

választom? Én kihez 

hasonlítok 
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– milyen feladataim vannak otthon; 

– egy napom az iskolában; 

– milyen feladataim vannak az iskolában; 

– hétköznapok és hétvégék napirendje (miben hasonlít, miben 

különbözik egy hétköznap a hétvégi napoktól). 

hangzásban? Melyik 

hangot miért 

szeretem, mi benne a 

kellemetlen? 

Népi  

tevékenységekhez 

kötődő dalok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Család, rokon, közösség, segítségnyújtás, hagyomány, ünnep, szabadidő, 

hétköznap, feladat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Tágabb közösségeim – A lakóhelyi közösség 

Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A lakóhelyi környezet és a lakóhely hagyományainak megismertetése. 

Tájékozódás a lakóhelyen, a lakóhellyel kapcsolatos tapasztalatok 

bővítése. A különböző településfajták jellegzetességei.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Lakóközösség, amelyben élek 

– lakóhelyem jellegzetességei; 

– hogyan közlekedem? 

– lakóközösségem tagjai, a velük való kapcsolatom; 

– ki lakik az utcában, kik a szomszédaim; 

– lakóhelyi környezetem hagyományai. 

 

Más lakóhelyek és azok szokásai 

– lakóhelyemtől távoli helyek. 

– jártam – e valahol az otthonon és az alapítványon kívül? 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális és 

metakommunikáció. 

 

Környezetismeret: 

életközösségek a 

lakókörnyezetben, 

mindennapi 

élethelyzetek. 

 

Zenei kultúra: 

kiszámolók, 

közlekedési eszközök 

hangjának utánzása 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Lakóhely, szomszéd, falu, város, szokás, hagyomány. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. A környező világ 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A lakóhely élővilágához fűződő személyes kapcsolat kialakulásának 

elősegítése.  

A környező élővilág megóvására irányuló felelősségérzet 

megalapozása. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Jó és rossz 

– történetek, mesék jó és rossz tulajdonsággal felruházott 

Magyar nyelv és 

irodalom: mesék 



 236 

szereplői (jó-rossz, szép-csúnya, jóságos-gonosz, igazságos). 

 

Növények és állatok környezetünkben 

– növények szerepe életünkben; 

– állatok szerepe környezetünkben; 

– növények ápolása, állatok gondozása; 

– mit tehet egy kisgyermek környezete védelméért. 

világa, verbális és 

metakommunikáció. 

 

Környezetismeret: 

kerti és 

szobanövények 

gondozása, házi és ház 

körül élő állatok. 

 

Zenei kultúra: 

Állathangok, 

növényekről, 

állatokról szóló dalok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tulajdonság, jó-rossz, szép-csúnya, jóságos-gonosz, igazságos, növény, 

állat, gondozás, felelősség, természetvédelem. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Lány, fiú, születésnap, tulajdonság, kedvenc, élmény. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló elemi ismeretekkel rendelkezik személyi adatairól, külső 

tulajdonságairól. 

A körülötte élő gyermekekhez és felnőttekhez barátságos magatartással 

közeledik, pozitívan viszonyul a környezetéhez. 

Udvariasan kommunikál környezetével (gyerekkel, felnőttel) köszönés, 

kérés, beszélgetés során. 

Képességeinek megfelelően nyitott a természet szépségeire, óvja, 

vigyázza környezetét. 

Érzéseit, gondolatait rajzban, mozgással és szóban fejezi ki. 

Különbséget tesz mese és valóság között.  

 

 

 

 

3–4. évfolyam 

 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló közvetlen környezetébe való beilleszkedésének, sikeres, 

egyben önálló életvezetésének kulcsa az erkölcsi normák által meghatározott értékekhez való 

alkalmazkodás. Az elfogadás, a segítőkészség elveinek megismerése elősegíti a közösségbe 

való hatékony beilleszkedést. A 3–4. évfolyamos tanulónak is lehetőséget kell biztosítani, hogy 

átélje a közösséghez, szülőföldhöz, nemzethez tartozás örömét.  

A 3–4. évfolyamon az önfegyelem, az önkontroll, a szociális magatartás kialakulásának, 

a konfliktusok kezelésének segítése a cél. Kiemelt szerepet kap a szociális érzékenység 

erősítése, a többféle közösséghez tartozás felismertetése; az összetartozás, a szabályok 

szerepének megértése.  

A tantárgy lehetőség kínál a családi életre nevelés, a hazafias nevelés különféle 

témáinak feldolgozásához, amit össze lehet hangolni az anyanyelvi kommunikációs 

kompetencia aktuális fejlesztési céljaival. Az érzések, gondolatok kifejezésére a rajzolás, festés, 

mintázás önkifejezési formái mellett egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak a szabad, oldott 

hangulatú beszélgetések.  
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Törekedni kell a szűkebb és tágabb környezetben jelen levő kulturális örökség 

bemutatására, annak feltárására, a néphagyományok és helyi tradíciók megismerésére, 

elsősorban a közvetlen tapasztalás útján. 

Speciális helyzetünk: 

Sajnos az önálló életvezetés gyermekeink 95 % - nál – fizikai, értelmi, érzékszervi sérülésük 

vagy autizmus spektrumzavaruk miatt hosszú távon is lehetetlen. Ez által meglehetősen 

kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, amit ebben a korban kezdenek igazán észlelni, s nagy 

nehézségek közepette érzelmileg – lelkileg feldolgozni. 

Konfliktuskezelésük szűk személyes tapasztalati területük miatt igen csökevényes. 

Családi életre nevelésük nehézkes, mivel nagy részük nem lát pozitív, vonzó példát, magukra 

nézve pedig igencsak esetleges, hogy valaha is saját családjuk legyen. 

Mivel sokuk számára a verbális megnyilvánulás nehezített, ezért komoly szerepet kapnak 

érzelmi nevelésükben a nonverbális módszerek. 

Fentiekből fakadó sajátos feladataink:  

- segítség kérése, elfogadása, várni tudás tanulása 

- kudarctűrés növelése, veszteni tudás megtanulása (pl. társasjátékok) 

- frusztráltság miatti agresszió levezetése (pl. dobolás) 

- a nehezített mozgás miatt széleskörű segédanyag használat a kulturális örökségünket, 

hazánk hagyományait bemutató témakörök elmélyítésére (meghívott „sugárzó” 

emberek, filmek, dramatizált játékok stb.) 

- minden újabb erkölcsi érték megbeszélésénél multiszenzoros tapasztalási lehetőség 

biztosítása 

 

 

 

3. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Milyen vagyok, milyennek látnak mások 

Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás Elemi ismeretek tulajdonságainkról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Önismeret, önelfogadás segítése, példakép keresése. Önfegyelem, 

önkontroll, szociális magatartás kialakulásának segítése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tulajdonságaim 

– külső és belső tulajdonságaim, 

– miben vagyok ügyes, 

– kapcsolataim társakkal, felnőttekkel. 

– miben kérek segítséget, miben tudok én segíteni? 

– mikor esik nehezemre várni? 

 

Szokásaim, érzelmeim, indulataim 

– mindennapi feladataim az iskolában és otthon; 

– szabadidős tevékenységeim; 

– érzéseim, indulataim kifejezése (öröm, bánat, düh, 

szomorúság, önzés, önzetlenség). 

 

Hősök és példaképek kedvenc mesehőseim, pozitív 

tulajdonságaikkal való azonosulás. 

Magyar nyelv és 

irodalom: mesék, 

történetek 

szereplőinek 

tulajdonságai, 

véleményalkotás. 

 

Környezetismeret: 

külső és belső 

tulajdonságok. 

 

Vizuális kultúra: 

emberábrázolás a 

művészetben, 

karakterábrázolás 

filmekben. 
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Zenei kultúra: 

különböző hangulatok 

megjelenítése 

hangszereken 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Külső, belső tulajdonság, önismeret, szokás, érzelem, indulat, öröm, 

bánat, düh, szomorúság, önzés, önzetlenség, segítőkészség, példakép, 

mesehős. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Közösségben és egyedül – a társaim és én 

Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás 
A testbeszéd alapelemeinek ismerete. Személyes tapasztalatok az 

osztályközösség működéséről.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hatékony kommunikáció feltételeinek tudatosítása. A baráti 

kapcsolatok létrehozásához, megtartásához és az esetleges 

konfliktusok kezeléséhez szükséges készségek fejlesztése. Szociális 

érzékenység erősítése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Párbeszéd 

– beszélgetés helyzetei, beszélgető partnereim; 

– a testbeszéd szerepe (testtartás, arcjáték); 

– beszélgető partnerek figyelembe vétele (gyerek-felnőtt, 

család-iskola) 

– mire kell figyelnem az egyes sérült társaimmal való 

kapcsolatteremtésben? 

 

Az igazi barát 

– hogyan választok barátot; 

– ki az igazi barátom, milyen tulajdonságai vannak. 

 

Békében és haragban 

– helyes viselkedési formák; 

– veszekedés, verekedés elkerülése, kibékülés 

– mi szokott feldühíteni? 

– mi nyugtat meg? 

Elfogadva és elutasítva 

– érzéseim, ha magányos vagyok; 

– hogyan fogadnak el társaim 

– nekem melyik sérültséget nehéz elfogadnom? Miért? 

– mit tehetnék azért, hogy fontos legyek a többieknek? 

Magyar nyelv és 

irodalom: figyelem a 

beszélgető társra. 

 

Környezetismeret: 

emberi 

kommunikáció, 

beszéd, testbeszéd. 

 

Zenei kultúra: 

hangszeres párbeszéd 

játékok 

zenés relaxációs 

gyakorlatok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Párbeszéd, odafigyelés, testbeszéd, arcjáték, testtartás, hanglejtés, 

barátság, öröm, bánat, harag, veszekedés, kibékülés, magányosság, 

elfogadás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Az osztály és az iskola 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Az osztály szintjén megélt különböző tapasztalatok a tanórákhoz és 

egyéb közösségi tevékenységekhez kapcsolódóan.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A többféle közösséghez tartozás felismertetése. Az osztályon belüli 

összetartozás érzésének megerősítése. Szabályok szerepének és 

fontosságának megértése a közösség életében. A saját iskolához való 

kötődés érzésének erősítése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mi osztályunk 

– kapcsolataim az osztályban, 

– közös és különböző tulajdonságaink, 

– közös szokásaink, 

– egymás segítése, összetartásunk. 

 

Az osztály működése 

– közös szabályaink tanórán, szünetben, egyéb helyzetekben, 

– hogyan és miért tartjuk be a szabályainkat. 

 

A mi iskolánk 

– iskolánk névadója, 

– iskolai szokások és hagyományok 

– néphagyományok, az évkör ünnepei 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

kommunikáció. 

 

Környezetismeret: 

magatartásformák, 

szabályok, viselkedési 

normák az iskolai 

környezetben. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: osztály- és 

iskolai rendezvények, 

a közösségért végzett 

munka. 

 

Zenei kultúra: 

Kerek Világ himnusz 

megtanulása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Csoport, közösség, osztály, összetartozás, hagyomány, szabály, 

szabályalkotás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Kulturális nemzeti közösség 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
A családban, az iskolában és a lakóhelyen korábbiakban megélt, 

ciklikusan visszatérő ünnepek és szokások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértetése, hogy a magyar nemzeti közösség számára fontos 

összekötő kapocs a közös nyelv, a jelképek, a ciklikusan visszatérő 

szokások és ünnepek; az ezekkel való azonosulás elősegítése. 

Ismerkedés Magyarországon élő más népcsoportok kulturális 

hagyományaival. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyelv, ami összeköt 

– milyen nyelvet használunk a családban, szűkebb és tágabb 

környezetünkben 

– miért baj a csúnya beszéd? 

 

Szokások és jelképek 

– magyarországi népszokások; 

– a magyarságot kifejező jelképek. 

 

Ünnepek 

– családi ünnepek; 

Magyar nyelv és 

irodalom: mások 

véleményének 

megértése, 

elfogadása. 

 

Környezetismeret: 

jeles napok, ünnepek, 

hagyományok. 

 

Vizuális kultúra: 
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– nemzeti és állami ünnepeink. 

 

Más kultúrák, más szokások, más ünnepek 

– Magyarország másfajta kulturális közösségei; 

– szokásaik, ünnepeik 

– a cigányság eredete, zenéje, meséi 

különböző kultúrák 

tárgyi világával való 

ismerkedés. 

 

Zenei kultúra: 

Zenés nyelvi játékok, 

dalok hallgatása 

különböző nyelveken 

– hangulatok 

értelmezése, 

gyerekdalok tanulása 

más nyelveken is 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyanyelv, jelkép, nemzeti jelkép, népszokás, családi ünnep, nemzeti és 

állami ünnep. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. A környezetem és én – Az épített és a tárgyi világ 

Órakeret 

   4 óra 

Előzetes tudás Helyi vagy múzeumi honismereti tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A múlt értékeinek megőrzése, továbbörökítése. A helyes fogyasztói 

magatartás alapozása. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Lakóhelyi épített örökségünk 

– a múlt építészeti emlékei; 

– lakóhelyünk története; 

– múzeumfalvak. 

 

Tárgyaink világa 

– a múlt tárgyi emlékei a családban és a múzeumokban; 

– a régi világ és napjaink tárgyainak összehasonlítása 

– mire van valóban szükségem? 

– boldogabbak – e a gazdag emberek? 

 

 

A világ öröksége 

– a világ legszebb, legkülönlegesebb helyei, építményei, 

világörökség. 

 

Fogyasztás 

- szegény és gazdag népek 

- okos vásárlás, takarékosság 

Környezetismeret: 

lakóhely története, 

természeti környezet, 

hazánk fő 

nevezetességei, 

tájvédelmi körzet, 

háztartási eszközök. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a technika 

vívmányainak 

mindennapi 

használata. 

 

Zenei kultúra: 

építkezés hangokból, 

népek jellegzetes 

hangszereinek 

megismerése, 

készítése (pl. esőbot, 

pánsíp) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Épített örökség, tárgyi örökség, múzeum, világörökség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. A mindenség és én – születés és elmúlás 

Órakeret 

   3 óra 

Előzetes tudás Ismeretek a születésről, a halálról, az elhunytakra való 
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megemlékezésről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kezdet és a vég elvont fogalmának megismertetése a gyerekek 

életkorának megfelelő szinten.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kezdet és vég 

– a dolgok keletkezése és véget érése; 

– különböző mítoszok a világ keletkezéséről; 

– Bibliai ismeretek a világ teremtéséről és végéről 

 

A világ megismerése 

– kíváncsiság és információszerzés világunkról; 

– személyes közvetlen és közvetett tapasztalatszerzés; 

– elképzeléseim a világról. 

Magyar nyelv és 

irodalom: elképzelt 

helyzetek 

megjelenítése, 

ismerkedés az 

információhordozókk

al, információ 

keresése. 

 

Környezetismeret: 

születés és halál. 

 

Vizuális kultúra: 

kitalált történetek és 

szereplők 

megjelenítése. 

 

Zenei kultúra: 

fájdalom és 

emelkedettség a 

zenében, játék a 

levegővel – a hang 

keletkezése és 

elmúlása (pl. 

„anyósnyelv” 

használata) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Születés, elmúlás, kezdet, vég, élet, halál, túlvilág, képzelet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Milyen vagyok, milyennek látnak mások 

Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás Elemi ismeretek tulajdonságainkról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Önismeret, önelfogadás segítése, példakép keresése. Önfegyelem, 

önkontroll, szociális magatartás kialakulásának segítése.  
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Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tulajdonságaim 

– külső és belső tulajdonságaim, 

– miben vagyok ügyes, 

– kapcsolataim társakkal, felnőttekkel. 

– miben kérek segítséget, miben tudok én segíteni? 

– mikor esik nehezemre várni? 

 

Szokásaim, érzelmeim, indulataim 

– mindennapi feladataim az iskolában és otthon; 

– szabadidős tevékenységeim; 

– érzéseim, indulataim kifejezése (öröm, bánat, düh, 

szomorúság, önzés, önzetlenség). 

 

Hősök és példaképek kedvenc mesehőseim, pozitív 

tulajdonságaikkal való azonosulás,  

- melyik tanárom, melyik társam jó tulajdonságait találom 

vonzónak? 

- milyen nem szeretnék lenni? 

Magyar nyelv és 

irodalom: mesék, 

történetek 

szereplőinek 

tulajdonságai, 

véleményalkotás. 

 

Környezetismeret: 

külső és belső 

tulajdonságok. 

 

Vizuális kultúra: 

emberábrázolás a 

művészetben, 

karakterábrázolás 

filmekben. 

 

Zenei kultúra: 

különböző hangulatok 

megjelenítése 

hangszereken, 

érzelmek társítása 

ritmusképletekhez  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Külső, belső tulajdonság, önismeret, szokás, érzelem, indulat, öröm, 

bánat, düh, szomorúság, önzés, önzetlenség, segítőkészség, példakép, 

mesehős. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Közösségben és egyedül – a társaim és én 

Órakeret  

7 óra 

Előzetes tudás 
A testbeszéd alapelemeinek ismerete. Személyes tapasztalatok az 

osztályközösség működéséről.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hatékony kommunikáció feltételeinek tudatosítása. A baráti 

kapcsolatok létrehozásához, megtartásához és az esetleges 

konfliktusok kezeléséhez szükséges készségek fejlesztése. Szociális 

érzékenység erősítése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Párbeszéd 

– beszélgetés helyzetei, beszélgető partnereim; 

– a testbeszéd szerepe (testtartás, arcjáték); 

– beszélgető partnerek figyelembe vétele (gyerek-felnőtt, 

család-iskola) 

– mire kell figyelnem az egyes sérült társaimmal való 

kapcsolatteremtésben? 

 

Az igazi barát 

– hogyan választok barátot; 

– ki az igazi barátom, milyen tulajdonságai vannak. 

Magyar nyelv és 

irodalom: figyelem a 

beszélgető társra. 

 

Környezetismeret: 

emberi 

kommunikáció, 

beszéd, testbeszéd. 

 

Zenei kultúra: 

hangszeres párbeszéd 
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Békében és haragban 

– helyes viselkedési formák; 

– veszekedés, verekedés elkerülése, kibékülés 

– mi szokott feldühíteni? 

– mi nyugtat meg? 

Elfogadva és elutasítva 

– érzéseim, ha magányos vagyok; 

– hogyan fogadnak el társaim 

– nekem melyik sérültséget nehéz elfogadnom? Miért? 

– mit tehetnék azért, hogy fontos legyek a többieknek? 

játékok, 

zenés relaxációs 

gyakorlatok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Párbeszéd, odafigyelés, testbeszéd, arcjáték, testtartás, hanglejtés, 

barátság, öröm, bánat, harag, veszekedés, kibékülés, magányosság, 

elfogadás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Az osztály és az iskola 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Az osztály szintjén megélt különböző tapasztalatok a tanórákhoz és 

egyéb közösségi tevékenységekhez kapcsolódóan.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A többféle közösséghez tartozás felismertetése. Az osztályon belüli 

összetartozás érzésének megerősítése. Szabályok szerepének és 

fontosságának megértése a közösség életében. A saját iskolához való 

kötődés érzésének erősítése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mi osztályunk 

– kapcsolataim az osztályban, 

– közös és különböző tulajdonságaink, 

– közös szokásaink, 

– egymás segítése, összetartásunk 

– a többi csoporttal hogyan lehetne szorosabb a kapcsolatunk? 

 

Az osztály működése 

– közös szabályaink tanórán, szünetben, egyéb helyzetekben, 

– hogyan és miért tartjuk be a szabályainkat 

– mi történjen a szabályt megszegővel? 

 

A mi iskolánk 

– iskolánk névadója, 

– iskolai szokások és hagyományok 

– néphagyományok, az évkör ünnepei 

– ünnepi készülődések, dramatizált játékok 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

kommunikáció. 

 

Környezetismeret: 

magatartásformák, 

szabályok, viselkedési 

normák az iskolai 

környezetben. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: osztály- és 

iskolai rendezvények, 

a közösségért végzett 

munka. 

 

Zenei kultúra: 

Kerek Világ himnusz 

megtanulása, 

hangszeres játék 

és/vagy mozgás 

kiemelt térben 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Csoport, közösség, osztály, összetartozás, hagyomány, szabály, 

szabályalkotás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Kulturális nemzeti közösség 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
A családban, az iskolában és a lakóhelyen korábbiakban megélt, 

ciklikusan visszatérő ünnepek és szokások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértetése, hogy a magyar nemzeti közösség számára fontos 

összekötő kapocs a közös nyelv, a jelképek, a ciklikusan visszatérő 

szokások és ünnepek; az ezekkel való azonosulás elősegítése. 

Ismerkedés Magyarországon élő más népcsoportok kulturális 

hagyományaival. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyelv, ami összeköt 

– milyen nyelvet használunk a családban, szűkebb és tágabb 

környezetünkben 

– miért baj a csúnya beszéd? 

 

Szokások és jelképek 

– magyarországi népszokások; 

– a magyarságot kifejező jelképek. 

 

Ünnepek 

– családi ünnepek; 

– nemzeti és állami ünnepeink. 

 

Más kultúrák, más szokások, más ünnepek 

– Magyarország másfajta kulturális közösségei; 

– szokásaik, ünnepeik 

– a cigányság eredete, zenéje, meséi 

Magyar nyelv és 

irodalom: mások 

véleményének 

megértése, 

elfogadása. 

 

Környezetismeret: 

jeles napok, ünnepek, 

hagyományok. 

 

Vizuális kultúra: 

különböző kultúrák 

tárgyi világával való 

ismerkedés. 

 

Zenei kultúra: 

Zenés nyelvi játékok, 

dalok hallgatása 

különböző nyelveken 

– hangulatok 

értelmezése, 

gyerekdalok tanulása 

más nyelveken is 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyanyelv, jelkép, nemzeti jelkép, népszokás, családi ünnep, nemzeti és 

állami ünnep. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. A környezetem és én – Az épített és a tárgyi világ 

Órakeret 

   5 óra 

Előzetes tudás Helyi vagy múzeumi honismereti tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A múlt értékeinek megőrzése, továbbörökítése. A helyes fogyasztói 

magatartás alapozása. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Lakóhelyi épített örökségünk 

– a múlt építészeti emlékei; 

Környezetismeret: 

lakóhely története, 



 245 

– lakóhelyünk története; 

– múzeumfalvak. 

 

Tárgyaink világa 

– a múlt tárgyi emlékei a családban és a múzeumokban; 

– a régi világ és napjaink tárgyainak összehasonlítása 

– mire van valóban szükségem? 

– boldogabbak – e a gazdag emberek? 

 

 

A világ öröksége 

– a világ legszebb, legkülönlegesebb helyei, építményei, 

világörökség. 

 

Fogyasztás 

- szegény és gazdag népek 

- okos vásárlás, takarékosság 

természeti környezet, 

hazánk fő 

nevezetességei, 

tájvédelmi körzet, 

háztartási eszközök. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a technika 

vívmányainak 

mindennapi 

használata. 

 

Zenei kultúra: 

építkezés hangokból, 

népek jellegzetes 

hangszereinek 

megismerése, 

egyszerűbb 

hangszerek készítése 

(pl. esőbot, pánsíp) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Épített örökség, tárgyi örökség, múzeum, világörökség. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. A mindenség és én – születés és elmúlás 

Órakeret 

   5 óra 

Előzetes tudás 
Ismeretek a születésről, a halálról, az elhunytakra való 

megemlékezésről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kezdet és a vég elvont fogalmának megismertetése a gyerekek 

életkorának megfelelő szinten.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kezdet és vég 

– a dolgok keletkezése és véget érése; 

– különböző mítoszok a világ keletkezéséről; 

– Bibliai ismeretek a világ teremtéséről és végéről 

 

A világ megismerése 

– kíváncsiság és információszerzés világunkról; 

– személyes közvetlen és közvetett tapasztalatszerzés; 

– elképzeléseim a világról. 

 

Mi lesz az enyéimmel, velem? 

- hol vannak, akik még nem születtek meg? 

- hol vannak, akik már elmentek? 

- szomorú – e a halál? 

Magyar nyelv és 

irodalom: elképzelt 

helyzetek 

megjelenítése, 

ismerkedés az 

információhordozókk

al, információ 

keresése. 

 

Környezetismeret: 

születés és halál. 

 

Vizuális kultúra: 

kitalált történetek és 

szereplők 

megjelenítése. 

 

Zenei kultúra: 

fájdalom és 

emelkedettség a 
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zenében, játék a 

levegővel – a hang 

keletkezése és 

elmúlása (pl. 

„anyósnyelv” 

használata) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Születés, elmúlás, kezdet, vég, élet, halál, túlvilág, képzelet.  

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló életkorának és képességének megfelelő szinten képe van saját 

külső és belső tulajdonságairól. 

Figyel másokra, egyszerűen ki tudja fejezni érzéseit, gondolatait. 

Bekapcsolódik csoportos beszélgetésbe. 

Kialakul szabálytudata, képes a szabályok betartására.  

Képes másokkal kapcsolatot kialakítani, felnőtt segítségével 

konfliktusokat feloldani. 

Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához.  

Elemi szinten megismeri más népek hagyományait, kulturális 

jelenségeit.  

A múlt értékeinek megismerésére és azok megóvására törekszik. 

 

 

5. – 6. évfolyam 
 

A közös európai és a magyar múlt örökségének megbecsülése a tanulásban akadályozott 

diákok nevelésének is számottevő pontja.  Ebben az életszakaszban alakul ki, a távlatosabb 

időszemlélet, erre építve az erkölcstan számos témaköre sikeresen kapcsolható össze a nemzeti 

öntudat és a hazafias nevelés céljaival. Ugyanennek a fejlődésbeli váltásnak a talaján 

fokozatosan alakul ki a gyerekekben az előrelátás képessége, amely fontos lelki alapja lehet a 

másokért való felelősségvállalás és a környezettudatos életmód kialakulásának, valamint 

később a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia megalapozásának. 

11–12 éves korban már megélt tapasztalatai vannak a gyereknek arról, hogy a társas 

együttéléshez szükségképpen hozzátartoznak az érdekellentétek és a konfliktusok. Az 

erkölcstan keretében ekkor feldolgozásra kerülő témák jó alkalmakat kínálnak az önismeret és a 

társas kultúra, a demokráciára nevelés alapjainak lerakására, valamint a szociális és 

állampolgári kompetencia erőteljes fejlesztésére. 

Az egészség és a betegség témakörében ismernie kell a különböző 

fogyatékosságtípusokból adódó életvezetési eltéréseket, az ebből fakadó nehézségeket, hogy 

empátiaérzéke fejlődjön.  

Az erkölcstan órák hasznos támogatói lehetnek az anyanyelvi kommunikáció és a 

digitális kompetencia fejlődésének is. 

A tanulásban akadályozott tanulók körében alapvető cél az anyagi javakhoz és a pénzhez 

való viszony elmélyült feldolgozása annak érdekében, hogy a tanulók értékrendje a későbbi – 

lehetőségekhez képest önálló – életvezetésüket is pozitív irányban befolyásolja. 

 A foglalkozásokon érdemes kiemelt szerephez juttatni az elkövetett hibák vagy rossz 

döntések miatt bekövetkező károk enyhítéséről, a jóvátételről és a jó visszaállításának 

lehetőségeiről való gondolkodást, kommunikációs technikákat. 

A konfliktusok elemzése során fel kell mutatni, illetve meg kell erősíteni a problémák 

erőszakmentes, konstruktív és morálisan elfogadható kezelésének a mintáit. Különös tekintettel 

kell lenni a tanulók személyiségéből és képességeiből fakadó eltérésekre és biztosítani kell a 

több szinten történő differenciálást. Szinte valamennyi témakör alkalmas a tanulók szociális 
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érzékenységének fejlesztésére, amihez ebben az életkorban különösen jó eszközt kínálnak a 

szabad beszélgetések és a szerepjátékok. 

Speciális helyzetünk 

Tanulóink között sokan súlyos, esetenként halmozott egészségkárosodással élnek. Gyakori, 

hogy képességkiesésük (autizmus, érzékszervi, vagy egyéb sérülés) miatt verbálisan nem, vagy 

csak igen korlátozottan tudják kifejezni magukat. Ugyanakkor állapotukból adódó kudarcaik, 

frusztráltságuk jóval gyakoribb, mint kortársaiké. Ez a helyzet komoly feszültséget generál.  

Ebben a korban már tudatában vannak annak is, hogy távlati lehetőségeik is jóval 

beszűkültebbek, mint ép társaiké. Egyre fontosabb számukra, hogy minél több ponton 

kapcsolódhassanak baráti, kortárs kapcsolati szálakkal az épek társadalmához. 

A fentiekből adódó sajátos feladataink: 

- belső feszültségből adódó magatartászavarok felismerése, felismertetése 

- belső, lelki értékek feltérképezése, kiemelt hangsúlyozása  

- frusztráció, kudarcélmény feldolgozása számos – zömében nonverbális csatornán – 

keresztül 

- kortárs kapcsolatok kialakításának elősegítése, megjelenés a város közéletében 

- saját képességek pozitív oldalainak tudatosítása, a másokat segítés lehetőségeinek 

kidolgozása 

- segítési lehetőségek ismertetése lelki problémák terén (felnőtt, kortárs, vallás, 

művészetek stb.) 

5. évfolyam 

 

 

Tematikai egység Test és lélek 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Az egészséges életmóddal kapcsolatos alapvető ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók testi és lelki egészséggel kapcsolatos ismereteinek 

gyarapítása és az önmagukért való felelősség érzésének erősítése. A 

beteg és a fogyatékos emberek iránti empátia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlődés és szükségletek 

Testi és lelki tulajdonságaim változása az évek során. Az ember 

legfontosabb fizikai és lelki szükségletei. Miben tér el egymástól a 

gyerek, a felnőtt és az idős ember?  

 

Egészség és betegség 

Az egészséges ember tulajdonságai. Hogyan vigyázhat egy gyermek 

az egészségére? Egészséget veszélyeztető okok.  

Hogyan és miért betegedhet meg valaki? Milyen az, amikor én beteg 

vagyok?  

 

Sérültség formái 

Melyik sérültség hogyan akadályozza a mindennapi tevékenységet? 

Tudunk-e olyan sérült emberekről, akik kiemelkedő képességekkel 

rendelkeznek a tudomány, a sport és a művészet területén?  

Találkozás paralimpikonokkal! 

 

Lelki egészség 

A jó és a rossz lelkiállapot jellemzői. Mi a lelki egészség? Hogyan 

tudunk rá vigyázni?  

Természetismeret: 

kamaszkori 

változások: testkép, 

testalkat; az 

egészséges táplálkozás 

alapelvei; a serdülő 

személyiségének 

jellemző vonásai; az 

önismeret és az 

önfejlesztés eszközei; 

veszélyforrások 

különféle 

élethelyzetekben; 

káros szenvedélyek. 

 

Testnevelés és sport: 

ön- és társismereti 

játékok.  

 

Zenei kultúra: 
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A lelkiismeret  

Lelkiismeretünk és tetteink egymásra hatása. 

Különböző sérültségek 

megéreztetése: 

muzsikálás bekötött 

szemmel, bedugott 

füllel testen rezgések 

megéreztetése, nem 

domináns kézzel való 

hangszerkezelés  

 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Testi tulajdonság, lelki tulajdonság, egészség, betegség, fogyatékosság, 

lelkiismeret, szándék, döntés. 

 

 

 

 

 

Tematikai egység Kapcsolat, barátság, szeretet 
Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Olvasott, hallott, látott, megélt történetek, amelyek középpontjában a 

barátság témája áll.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az őszinte baráti kapcsolatok jelentőségére való rávilágítás. A tanuló 

helyének és szerepének átláttatása különböző kortárs-, illetve szimpátia-

kapcsolatokban. Olyan kommunikációs technikák megismertetése, 

amelyek segíthetnek a barátság ápolásában és az esetleges konfliktusok 

feloldásában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kapcsolataim 

Szorosabb vagy lazább kapcsolat. A rokonszenvet és ellenszenvet 

meghatározó tényezők. 

 

Baráti kapcsolatok 

Barátság, titok, őszinteség, hazugság, tisztelet, egymás segítése. 

Egymásra utaltság a kapcsolatokban. Fájdalom okozása és annak 

következményei. Bocsánatkérés, megbocsátás.  

 

A kapcsolat ápolása 

A szeretet. A szeretet kimutatásának formái. A figyelmesség szerepe. 

Milyen szerepe van a kapcsolat ápolásában a személyes 

találkozásoknak, a telefonnak, az internetnek és a közös 

programoknak? 

Konfliktusok a barátságban és annak forrása. A konfliktushelyzetek 

feloldása.  

 

Egészséges barát 

Mit kell tennem, hogy elfogadjanak? Nekem mi nehéz egy ilyen 

kapcsolatban? 

Magyar nyelv és 

irodalom: a közlési 

szándéknak megfelelő 

nyelvi és nem nyelvi 

jelek használata; 

mindennapi 

kommunikációs 

szituációk gyakorlása. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális 

kommunikáció, 

jelértelmezés, 

jelalkotás; kép és 

szöveg. 

 

Testnevelés és sport: 

együttműködés 

némajátékos, szöveges 

és mozgásos 

tevékenység során; 

alkalmazkodás, az 

érdekérvényesítés 

alapvető lehetőségei. 
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Zenei kultúra:  

páros és csoportos 

hangszeres játékban 

közös ritmus harmónia 

megtalálása  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Barát, ismerős, rokonszenv, ellenszenv, barátság, őszinteség, hazugság, 

szeretet, tisztelet, közömbösség, harag, fájdalom, megértés, sértés, 

megbocsátás, konfliktus.  

 

 

 

 

Tematikai egység Kortársi csoportok 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Iskolai és iskolán kívüli közösségekben szerzett személyes 

tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közösséghez való tartozás fontosságának megéreztetése. 

A csoporttagok közötti összetartozás érzésének jelentőségére való 

figyelemfelhívás. Egy-egy személy csoporton belüli helyzetének 

felismertetése. A csoporton belüli konfliktuskezelés és kárenyhítés 

néhány technikájának gyakorlati megismertetése. Alapvető tisztelet 

kialakítása más – tőlünk teljesen független – csoportokkal szemben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Közösségeim 

A csoport fogalma, csoporthoz való tartozás.  

 

A mi csoportunk 

A mi csoportunk jellemzői, a csoporttagok összekapcsolódásának 

oka, tevékenysége, szokásai és jellemzői.  

 

Mások csoportjai 

Más csoportok jellemzői; hasonlóságok és különbségek az egyes 

csoportok között.  

 

Konfliktusok a csoportban 

Konfliktusok és problémák előfordulása, és azok megoldása. Vétlen 

és szándékos károkozás. Büntetés elfogadása, a vétség helyrehozása. 

A vétség helyrehozásának lehetőségei. 

 

A jutalmazás és dicséret szerepe 

Ma mit dicsérhetek meg társaimban? Én miben voltam ma 

megelégedve a saját viselkedésemmel? 

Magyar nyelv és 

irodalom: közéleti 

kommunikáció 

(megbeszélés, vita, 

felszólalás, 

hozzászólás, alkalmi 

beszéd, köszöntés). 

 

Testnevelés és sport: 

konszenzus 

kialakításának 

képessége és 

eszköztárának 

megismerése a 

dramatikus 

tevékenységek 

előkészítése során; 

egymás munkája iránti 

tisztelet, figyelem, 

őszinteség és tapintat a 

megbeszélések során, 

belső irányítású 

csoportszerveződés 

dramatikus 

tevékenységek során. 
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Zenei kultúra: 

hangszeres „vita” és 

’kiengesztelődés” 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Csoport, közösség, összetartás, beilleszkedés, idegen, kirekesztés, 

általánosítás, előítélet, hiba, vétség, bűn, megbocsátás, jóvátétel, felelősség. 

 

 

 

 

 

Tematikai egység Társadalmi együttélés 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Elemi ismeretek különféle népekről, vallásokról és a társadalmi 

egyenlőtlenségekről. Személyes lakóhelyi tapasztalatok ugyanezekről.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az etnikai és vallási sokszínűség tudatosítása és elfogadtatása, a 

kisebbségi tanulók esetében ezek identitáselemként való megerősítése.  

A szociális érzékenység fejlesztése és a személyes felelősség érzésének 

felkeltése.  

Figyelemfelhívás az internet használatához és a virtuális közösségekhez 

kapcsolódó tettekre és következményekre. A világháló közösségi 

portáljainak használatához kapcsolódó lehetőségek mellett szükséges 

tudatosítani az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára az azokban 

rejlő veszélyforrásokat. Az alkalmazásokhoz kapcsolódó kulturált és 

felelős magatartás elemi követelményeinek megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Etnikai közösségek 

Milyen népcsoportok élnek hazánkban, illetve a környékünkön? Kik 

vannak többségben az országban, és kik alkotják a kisebbséget? Én 

hová tartozom?  

 

Vallási közösségek 

Ismert vallási közösségek Magyarországon. Többféle vallási csoport 

egymás mellett élése.  

 

Társadalmi egyenlőtlenségek 

Gazdagok és szegények világa. Miért alakul ki vagyoni különbség az 

emberek között?  Kire mondhatjuk, hogy gazdag, illetve szegény? 

Minek alapján? Elképzelhető-e olyan társadalom, amelyben 

mindenki egyforma anyagi helyzetben van? Ha lenne ilyen, az 

igazságos társadalom lenne? Kell-e a gazdagoknak segíteniük a 

szegényeket? Mikor jogos valakit kedvezményben részesíteni?  

Milyen hátrányokat szenvednek ma a társadalomban a fogyatékkal 

élők? Hogyan lehetne csökkenteni ezeket? 

 

Virtuális közösségek 

A virtuális közösségek szerepe mindennapi életünkben.   

Mi az, amit lehet, és mi az, amit nem lehet, vagy éppen veszélyes 

közreadni magunkról és másokról egy internetes közösségi oldalon? 

 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a magyarság 

eredete; mondák, 

krónikák, 

nyelvtudomány; 

hasonlóságok és 

különbségek a 

katolikus és a 

protestáns vallások 

között.  

 

Vizuális kultúra: 

valóság és képzelet. 

 

Testnevelés és sport: 

némajátékos, szöveges 

és mozgásos 

improvizációk; 

improvizációk 

összefűzése 

jelenetsorokká; 

történetek feldolgozása 

különféle drámajátékos 

tevékenységekkel. 
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Zenei kultúra: 

Különböző népek 

zenéjének hallgatása, 

egyszerűbb cigány, 

sváb, horvát 

gyermekdalok 

megtanulása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népcsoport, vallási közösség, többség, kisebbség, szokás, hagyomány, 

ünnep, társadalom, vagyon, egyenlőség, egyenlőtlenség, igazságosság, 

igazságtalanság, tisztességes és tisztességtelen előnyszerzés, gazdagság, 

szegénység, virtuális közösség. 

 

 

Tematikai egység A technikai fejlődés hatásai 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Az ember és a természet közötti kapcsolatra vonatkozó általános 

ismeretek. Különböző technikai eszközök használatához kapcsolódó 

személyes tapasztalatok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak tudatosítása, hogy az emberi tevékenység hatással van a 

környezet állapotára, és mi magunk is szerepet játszhatunk a természet 

károsításában vagy védelmében. 

A tulajdonhoz való személyes viszony árnyalása a közösségi és a 

köztulajdon fogalmának bevezetésével. 

A modern technika mindennapi életet érintő pozitív és negatív 

hatásainak felismertetése. A média viselkedést befolyásoló hatásainak 

tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az ökológiai lábnyom 

Mit jelent az ökológiai lábnyom? Az ökológiai lábnyom összetevői. 

Az ember és a természet közötti kapcsolat.  

 

Az ember és a technika 

„Hogyan befolyásolja a technika fejlődése az ember életét?” A mai 

világ legfontosabb technikai eszközei, ezek hatása az egyén és 

közösségek életére.  A technikai eszközöktől való függőség és a 

függőség kialakulása.  

 

Enyém, tiéd, miénk 

A személyes, a magán- és a közösségi tulajdon.  

A tulajdon védelmének formái. Hogyan vigyázzunk meglévő 

értékeinkre?  

 

A mozgóképek hatása 

A reklámokról és azok emberekre gyakorolt hatásáról.  

Természetismeret: a 

környezet és az ember 

egysége. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

tömegkommunikáció 

legfőbb üzeneteinek 

dekódolása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

környezettudatosság. 

 

Vizuális kultúra: 

tervezett és alakított 

környezet; vizuális 

kommunikáció,  

jelértelmezés, 

jelalkotás; kép és 

szöveg. 
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Zenei kultúra: 

Hangkeltés fémen, fán, 

műanyagon, üvegen 

stb. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogyasztás, technikai eszköz, függőség, magántulajdon, közösségi 

tulajdon, köztulajdon, média, reklám. 

 

 

 

Tematikai egység A mindenséget kutató ember 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Elemi ismeretek magyar tudósok, művészek munkájáról.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vallások sokszínűségével és közös jellemzőivel kapcsolatos, 

különféle forrásokból származó alapvető ismeretek bővülésének 

elősegítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A vallás mint lelki jelenség 

A természeti és természetfölötti világról.  

Különböző elképzelések a hitről.  

 

Vallási közösség és vallási intézmény 

A vallásokhoz kötődő jelképek és szertartások.  

A világ vallásai közül melyek vannak jelen a lakóhelyünkön és 

Magyarországon?  

 

A tudomány 

A tudósokról és a tudomány világáról. Mit csinálnak a tudósok? 

Milyen kérdésekre keresik a válaszokat és milyen módon? Én milyen 

kérdéseket tennék fel a világról, ha tudós lennék? Világhírű magyar 

tudósok.  

 

A művészet 

A művészetekről, a művészekről és a különböző művészeti ágakról.  

Mit csinálnak a művészek? Miért fontos számunkra az, amit tesznek? 

Hozzánk melyik művészeti terület áll a legközelebb és miért?  

Természetismeret: a 

Föld helye a 

Naprendszerben és a 

Világegyetemben;  

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a Biblia; 

történetek az 

Ószövetségből; egy-és 

többistenhit; Az 

Újszövetség; Jézus 

története; a 

kereszténység 

kialakulása és 

elterjedése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: képek és 

formák a költészetben; 

az irodalmi művek 

szóbeli és írásbeli 

szövegműfajainak 

jellemzői. 

 

Zenei kultúra: 

Festés – gyurmázás 

zenére, a szabad 

alkotás örömének 

megéreztetése  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természeti erő, természetfeletti erő, vallás, egyház, templom, szertartás, 

vallási jelkép, ima, szent könyv, szent hely, tudomány, tudományos 



 253 

megismerés, művészet, művészi alkotás, világkép.  

 

6. évfolyam 

 

Tematikai egység Test és lélek 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Az egészséges életmóddal kapcsolatos alapvető ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók testi és lelki egészséggel kapcsolatos ismereteinek 

gyarapítása és az önmagukért való felelősség érzésének erősítése. A 

beteg és a fogyatékos emberek iránti empátia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlődés és szükségletek 

Testi és lelki tulajdonságaim változása az évek során. Az ember 

legfontosabb fizikai és lelki szükségletei. Miben tér el egymástól a 

gyerek, a felnőtt és az idős ember?  

 

Egészség és betegség 

Az egészséges ember tulajdonságai. Hogyan vigyázhat egy gyermek 

az egészségére? Egészséget veszélyeztető okok.  

Hogyan és miért betegedhet meg valaki? Milyen az, amikor én beteg 

vagyok?  

 

Sérültség formái 

Melyik sérültség hogyan akadályozza a mindennapi tevékenységet? 

Tudunk-e olyan sérült emberekről, akik kiemelkedő képességekkel 

rendelkeznek a tudomány, a sport és a művészet területén?  

Találkozás paralimpikonokkal! 

 

Lelki egészség 

A jó és a rossz lelkiállapot jellemzői. Mi a lelki egészség? Hogyan 

tudunk rá vigyázni?  

 

A lelkiismeret  

Lelkiismeretünk és tetteink egymásra hatása. 

Természetismeret: 

kamaszkori 

változások: testkép, 

testalkat; az 

egészséges táplálkozás 

alapelvei; a serdülő 

személyiségének 

jellemző vonásai; az 

önismeret és az 

önfejlesztés eszközei; 

veszélyforrások 

különféle 

élethelyzetekben; 

káros szenvedélyek. 

 

Testnevelés és sport: 

ön- és társismereti 

játékok.  

 

Zenei kultúra: 

Különböző sérültségek 

megéreztetése: 

muzsikálás bekötött 

szemmel, bedugott 

füllel testen rezgések 

megéreztetése, nem 

domináns kézzel való 

hangszerkezelés  

 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Testi tulajdonság, lelki tulajdonság, egészség, betegség, fogyatékosság, 

lelkiismeret, szándék, döntés. 

 

 

 

 

 

Tematikai egység Kapcsolat, barátság, szeretet Órakeret  
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5 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Olvasott, hallott, látott, megélt történetek, amelyek középpontjában a 

barátság témája áll.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az őszinte baráti kapcsolatok jelentőségére való rávilágítás. A tanuló 

helyének és szerepének átláttatása különböző kortárs-, illetve szimpátia-

kapcsolatokban. Olyan kommunikációs technikák megismertetése, 

amelyek segíthetnek a barátság ápolásában és az esetleges konfliktusok 

feloldásában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kapcsolataim 

Szorosabb vagy lazább kapcsolat. A rokonszenvet és ellenszenvet 

meghatározó tényezők. 

 

Baráti kapcsolatok 

Barátság, titok, őszinteség, hazugság, tisztelet, egymás segítése. 

Egymásra utaltság a kapcsolatokban. Fájdalom okozása és annak 

következményei. Bocsánatkérés, megbocsátás.  

 

A kapcsolat ápolása 

A szeretet. A szeretet kimutatásának formái. A figyelmesség szerepe. 

Milyen szerepe van a kapcsolat ápolásában a személyes 

találkozásoknak, a telefonnak, az internetnek és a közös 

programoknak? 

Konfliktusok a barátságban és annak forrása. A konfliktushelyzetek 

feloldása.  

Magyar nyelv és 

irodalom: a közlési 

szándéknak megfelelő 

nyelvi és nem nyelvi 

jelek használata; 

mindennapi 

kommunikációs 

szituációk gyakorlása. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális 

kommunikáció, 

jelértelmezés, 

jelalkotás; kép és 

szöveg. 

 

Testnevelés és sport: 

együttműködés 

némajátékos, szöveges 

és mozgásos 

tevékenység során; 

alkalmazkodás, az 

érdekérvényesítés 

alapvető lehetőségei. 

 

Zenei kultúra:  

páros és csoportos 

hangszeres játékban 

közös ritmus harmónia 

megtalálása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Barát, ismerős, rokonszenv, ellenszenv, barátság, őszinteség, hazugság, 

szeretet, tisztelet, közömbösség, harag, fájdalom, megértés, sértés, 

megbocsátás, konfliktus.  

 

 

 

Tematikai egység Kortársi csoportok 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Iskolai és iskolán kívüli közösségekben szerzett személyes 

tapasztalatok. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közösséghez való tartozás fontosságának megéreztetése. 

A csoporttagok közötti összetartozás érzésének jelentőségére való 

figyelemfelhívás. Egy-egy személy csoporton belüli helyzetének 

felismertetése. A csoporton belüli konfliktuskezelés és kárenyhítés 

néhány technikájának gyakorlati megismertetése. Alapvető tisztelet 

kialakítása más – tőlünk teljesen független – csoportokkal szemben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Közösségeim 

A csoport fogalma, csoporthoz való tartozás.  

 

A mi csoportunk 

A mi csoportunk jellemzői, a csoporttagok összekapcsolódásának 

oka, tevékenysége, szokásai és jellemzői.  

 

Mások csoportjai 

Más csoportok jellemzői; hasonlóságok és különbségek az egyes 

csoportok között.  

 

Konfliktusok a csoportban 

Konfliktusok és problémák előfordulása, és azok megoldása. Vétlen 

és szándékos károkozás. Büntetés elfogadása, a vétség helyrehozása. 

A vétség helyrehozásának lehetőségei. 

Magyar nyelv és 

irodalom: közéleti 

kommunikáció 

(megbeszélés, vita, 

felszólalás, 

hozzászólás, alkalmi 

beszéd, köszöntés). 

 

Testnevelés és sport: 

konszenzus 

kialakításának 

képessége és 

eszköztárának 

megismerése a 

dramatikus 

tevékenységek 

előkészítése során; 

egymás munkája iránti 

tisztelet, figyelem, 

őszinteség és tapintat a 

megbeszélések során, 

belső irányítású 

csoportszerveződés 

dramatikus 

tevékenységek során. 

 

Zenei kultúra: 

hangszeres „vita” és 

’kiengesztelődés” 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Csoport, közösség, összetartás, beilleszkedés, idegen, kirekesztés, 

általánosítás, előítélet, hiba, vétség, bűn, megbocsátás, jóvátétel, felelősség. 

 

 

 

 

Tematikai egység Társadalmi együttélés 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Elemi ismeretek különféle népekről, vallásokról és a társadalmi 

egyenlőtlenségekről. Személyes lakóhelyi tapasztalatok ugyanezekről.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az etnikai és vallási sokszínűség tudatosítása és elfogadtatása, a 

kisebbségi tanulók esetében ezek identitáselemként való megerősítése.  

A szociális érzékenység fejlesztése és a személyes felelősség érzésének 

felkeltése.  

Figyelemfelhívás az internet használatához és a virtuális közösségekhez 

kapcsolódó tettekre és következményekre. A világháló közösségi 

portáljainak használatához kapcsolódó lehetőségek mellett szükséges 

tudatosítani az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára az azokban 

rejlő veszélyforrásokat. Az alkalmazásokhoz kapcsolódó kulturált és 

felelős magatartás elemi követelményeinek megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Etnikai közösségek 

Milyen népcsoportok élnek hazánkban, illetve a környékünkön? Kik 

vannak többségben az országban, és kik alkotják a kisebbséget? Én 

hová tartozom?  

 

Hazánkban élő népcsoportok. Kisebbség és többség a nemzeten 

belül. Nemzeti és nemzetiségi jelképek, szokások és hagyományok, 

ünnepek. 

 

Vallási közösségek 

Ismert vallási közösségek Magyarországon. Többféle vallási csoport 

egymás mellett élése.  

 

Társadalmi egyenlőtlenségek 

Gazdagok és szegények világa. Miért alakul ki vagyoni különbség az 

emberek között?  Kire mondhatjuk, hogy gazdag, illetve szegény? 

Minek alapján? Elképzelhető-e olyan társadalom, amelyben 

mindenki egyforma anyagi helyzetben van? Ha lenne ilyen, az 

igazságos társadalom lenne? Kell-e a gazdagoknak segíteniük a 

szegényeket? Mikor jogos valakit kedvezményben részesíteni?  

 

Virtuális közösségek 

A virtuális közösségek szerepe mindennapi életünkben.   

Mi az, amit lehet, és mi az, amit nem lehet, vagy éppen veszélyes 

közreadni magunkról és másokról egy internetes közösségi oldalon? 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a magyarság 

eredete; mondák, 

krónikák, 

nyelvtudomány; 

hasonlóságok és 

különbségek a 

katolikus és a 

protestáns vallások 

között.  

 

Vizuális kultúra: 

valóság és képzelet. 

 

Testnevelés és sport: 

némajátékos, szöveges 

és mozgásos 

improvizációk; 

improvizációk 

összefűzése 

jelenetsorokká; 

történetek feldolgozása 

különféle drámajátékos 

tevékenységekkel. 

 

Zenei kultúra: 

Különböző népek 

zenéjének hallgatása, 

egyszerűbb cigány, 

sváb, horvát 

gyermekdalok 

megtanulása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népcsoport, vallási közösség, többség, kisebbség, szokás, hagyomány, 

ünnep, társadalom, vagyon, egyenlőség, egyenlőtlenség, igazságosság, 

igazságtalanság, tisztességes és tisztességtelen előnyszerzés, gazdagság, 

szegénység, virtuális közösség. 
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Tematikai egység A technikai fejlődés hatásai 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Az ember és a természet közötti kapcsolatra vonatkozó általános 

ismeretek. Különböző technikai eszközök használatához kapcsolódó 

személyes tapasztalatok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak tudatosítása, hogy az emberi tevékenység hatással van a 

környezet állapotára. 

A tulajdonhoz való személyes viszony árnyalása a közösségi és a 

köztulajdon fogalmának bevezetésével. 

A modern technika mindennapi életet érintő pozitív és negatív 

hatásainak felismertetése. A média viselkedést befolyásoló hatásainak 

tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az ökológiai lábnyom 

Mit jelent az ökológiai lábnyom? Az ökológiai lábnyom összetevői. 

Az ember és a természet közötti kapcsolat.  

 

Az ember és a technika 

„Hogyan befolyásolja a technika fejlődése az ember életét?” A mai 

világ legfontosabb technikai eszközei, ezek hatása az egyén és 

közösségek életére.  A technikai eszközöktől való függőség és a 

függőség kialakulása.  

 

Enyém, tiéd, miénk 

A személyes, a magán- és a közösségi tulajdon.  

A tulajdon védelmének formái. Hogyan vigyázzunk meglévő 

értékeinkre?  

 

A mozgóképek hatása 

A reklámokról és azok emberekre gyakorolt hatásáról.  

Természetismeret: a 

környezet és az ember 

egysége. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

tömegkommunikáció 

legfőbb üzeneteinek 

dekódolása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

környezettudatosság. 

 

Vizuális kultúra: 

tervezett és alakított 

környezet; vizuális 

kommunikáció,  

jelértelmezés, 

jelalkotás; kép és 

szöveg. 

 

Zenei kultúra: 

Hangkeltés fémen, fán, 

műanyagon, üvegen 

stb. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogyasztás, technikai eszköz, függőség, magántulajdon, közösségi 

tulajdon, köztulajdon, média, reklám. 

 

Tematikai egység A mindenséget kutató ember 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Elemi ismeretek magyar tudósok, művészek munkájáról.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vallások sokszínűségével és közös jellemzőivel kapcsolatos, 

különféle forrásokból származó alapvető ismeretek bővülésének 

elősegítése.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A vallás mint lelki jelenség 

A természeti és természetfölötti világról.  

Különböző elképzelések a hitről.  

 

Vallási közösség és vallási intézmény 

A vallásokhoz kötődő jelképek és szertartások.  

A világ vallásai közül melyek vannak jelen a lakóhelyünkön és 

Magyarországon?  

 

A tudomány 

A tudósokról és a tudomány világáról. Mit csinálnak a tudósok? 

Milyen kérdésekre keresik a válaszokat és milyen módon? Én milyen 

kérdéseket tennék fel a világról, ha tudós lennék? Világhírű magyar 

tudósok.  

 

A művészet 

A művészetekről, a művészekről és a különböző művészeti ágakról.  

Mit csinálnak a művészek? Miért fontos számunkra az, amit tesznek? 

Hozzánk melyik művészeti terület áll a legközelebb és miért?  

Természetismeret: a 

Föld helye a 

Naprendszerben és a 

Világegyetemben;  

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a Biblia; 

történetek az 

Ószövetségből; egy-és 

többistenhit; Az 

Újszövetség; Jézus 

története; a 

kereszténység 

kialakulása és 

elterjedése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: képek és 

formák a költészetben; 

az irodalmi művek 

szóbeli és írásbeli 

szövegműfajainak 

jellemzői. 

 

Zenei kultúra: 

Festés – gyurmázás 

zenére, a szabad 

alkotás örömének 

megéreztetése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természeti erő, természetfeletti erő, vallás, egyház, templom, szertartás, 

vallási jelkép, ima, szent könyv, szent hely, tudomány, tudományos 

megismerés, művészet, művészi alkotás, világkép.  

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja, 

hogy maga is felelős ezért.  

Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, és elfogadja a testi és 

lelki vonásokban megnyilvánuló sokszínűséget. 

Képességeinek tükrében gondolkodik saját személyiségjegyein, törekszik 

vélekedéseinek és tetteinek utólagos értékelésére.  

Gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez befolyásolja a 

döntéseit, és hogy időnként választania kell még a számára fontos értékek 

között is. 

Képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására; 

rendelkezik a konfliktusok kezelésének és az elkövetett hibák 

kijavításának néhány, a gyakorlatban jól használható technikájával.  
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Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes elfogadni a 

közösségi normákat.  

Elfogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és kulturális, 

illetve vallási hagyományokat.  

Érzékeli, hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között élnek, 

képes együttérzést mutatni az elesettek iránt, és lehetőségéhez mérten 

szerepet vállal a rászorulók segítésében. Megbecsüli a neki nyújtott 

segítséget. 

Tisztában van azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a 

környezet állapotára, és törekszik rá, hogy életvitelével minél kevésbé 

károsítsa a természetet.  

Ismeri a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait.  

Tisztában van vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására 

törekszenek. 

 

 

 

 

 

7–8. évfolyam 

 

Az általános iskola szakaszzáró éveiben egyre több önálló döntést kell hozzanak, ezáltal 

fokozódik felelősségük önmagukkal, társaikkal és környezetükkel szemben. Ez a helyzet fontos 

kapcsolódási pontokat kínál a másokért való felelősségvállalás és az önkéntesség, valamint a 

pályaorientáció témakörének nevelési céljaihoz, illetve a kezdeményezőkészség és vállalkozói 

kompetencia fejlesztéséhez. 

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

összefüggő témák tanórai feldolgozása szerepet vállalhat a testi és lelki egészségre, illetve a 

családi életre nevelés általános céljainak megvalósításában.  

 Az erkölcstan órák keretében központi helyet kell kapnia a médiatudatosságra 

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

demokráciára nevelésnek, valamint az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

fejlesztésének is. 

A 7–8. évfolyamon már foglalkozni kell a társadalmi igazságosság kérdéskörébvel is. 

Az erkölcstan órák keretében direkt formában is felvetődhetnek a kirekesztettség, az előítéletek, 

valamint a méltányosság kérdéseit feszegető témakörök. Lehetővé válik a lelkiismeret szociális 

dimenziójának a fejlődése. 

Az életkorra jellemző önállósodást, önállóságra törekvést az iskola véleményt, 

választást és döntést igénylő helyzetek teremtésével tudja támogatni. A morális kérdések 

feldolgozása során a diákok kialakíthatják személyes jövőképüket sajátos identitásukat.  Meg 

kell erősíteni bennük, hogy másnak ugyanúgy joga van a saját identitáshoz, amelynek a 

szokásokban és vélekedésekben megnyilvánuló másságát tiszteletben kell tartani.  

Ebben a szakaszban kiemelt szerep juthat az órákon az adott konkrét témákhoz 

kapcsolódó információk különféle forrásokból való összegyűjtésének és rendszerezésének, a 

kritikai gondolkodás fejlesztésének, vitakészség növelésének. 

Speciális helyzetünk 

Tanulóink jelentős részének fizikai állapotából adódóan csak igen korlátolt módon van esélye 

párkapcsolatra. Ugyanakkor vágyaik ugyanolyan erősek, mint ép társaiké. Ebből adódó 

frusztráltságuk ebben a korban jelentősen felerősödik.  

Mivel mozgásterük beszűkült, kevés az ép társadalommal való interakció, ezért sokkal 

nehezebben alakítható ki a másokért való felelősségvállalás gondolatköre is. Azt szokták meg, 

hogy ők szorulnak segítségre, gyakran magukba is fordulnak, önsajnálat lesz úrrá rajtuk és még 
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közvetlen környezetük is mérsékelten érdekli őket, nem hogy a társadalmi, nemzeti stb. 

kérdések. 

Egyre nehezebben viselik azt is, hogy a higiénés tevékenységeknél segítségre van szükségük, 

nőiségükben – férfiasságukban kiszolgáltatottnak érzik magukat. 

A fentiekből adódó sajátos feladataink: 

- boldog, kiegyensúlyozott életet élő sérült emberekkel való találkozások elősegítése 

- az ember értékességének hangsúlyozása (nem csak ép testben van ép lélek!) 

- férfi – női szerepek fontosságának ismertetése (a szexualitás teljes megélése nélkül is) 

- széleskörű tapasztalati terület biztosítása az ép társadalommal 

- disputa segítségével a mások szempontjainak átgondoltatása 

- az önsajnálat, frusztráltság, a jövőkép bizonytalansága – értelmetlensége miatti 

gondolatok empatikus, őszinte, egyéni és csoportos átbeszélése 

 

 

7. évfolyam 

 

Tematikai egység Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? 
Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A nyelv és nyelvhasználat, emberi kommunikáció témakörében szerzett 

alapvető anyanyelvi ismeretek. A tettek belső mozgatóerőivel 

kapcsolatos személyes tapasztalatok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése a saját mozgatóerőkre való visszajelzés révén. 

Az önelfogadás és az akaraterő fejlődésének támogatása. 

Ösztönzés a személyes értékválasztásra, és az ezzel járó feszültségek 

kezelésének gyakorlása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Nyelv és gondolkodás 

Gondolat, gondolkodás. Mi minden befolyásolja, hogy mit gondolok?  

 

Tudás és értelem 

Érdeklődési kör, tehetség, elszántság, sikeresség és sikertelenség 

jellemzői.  

Ki miben tehetséges?  

 

Ösztönzők és mozgatóerők 

Tettek és döntések. Pozitív és a negatív érzések és érzelmek hatása 

testi, lelki állapotunkra. Lehet-e befolyásolni az érzelmeket?  

Vágyaim és céljaim. Mi az, ami akarattal elérhető, és mi az, ami 

nem? Hogyan hat ránk a siker és a kudarc? 

 

Érték és mérték 

Mi igazán fontos az életemben? Melyek az én értékeim? 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

kommunikációs 

céloknak megfelelő 

szövegek írása; a nyelv 

állandósága és 

változása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tanulási 

pálya; környezet és 

pályaválasztás; 

megélhetés.  

 

Természetismeret: a 

személyiség 

összetevői, érzelmi 

adottságok. 

 

Vizuális kultúra: 

érzelmek, hangulatok 

kifejezése. 

 

Zenei kultúra 

Énekes, vagy 
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hangszeres produkció 

előadása kiemelt 

térben (ha kell 

segítséggel) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelv, gondolkodás, szó, tudás, értelem, tehetség, siker, kudarc, felelősség, 

érzés, érzelem, igény, vágy, cél, döntés, akarat, érték.  

 

 

 

Tematikai egység Párkapcsolat és szerelem 
Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A nemi éréssel és a szaporodással kapcsolatos biológiai ismeretek. A 

párkapcsolatok terén szerzett személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egymás iránti felelősség érzésének felkeltése.  

A szexuális visszaélések veszélyeinek tudatosítása – különös tekintettel 

az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetleges kiszolgáltatottságával 

kapcsolatos lehetséges helyzetekre.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Vonzódás 

A serdülőkor. A serdülőkorban bekövetkező testi és lelki változások. 

A férfi-nő (fiú – lány) párkapcsolati vonzódásról. 

Szimpátiakapcsolatok – tapintatos jelzés és tapintatos hárítás.  

 

Együttjárás  

Szerelem. Párkapcsolat. Érettség és éretlenség. Párkapcsolati 

intimitás. A párkapcsolatban rejlő örömforrások és konfliktusok.  

A diákszerelem szépsége. 

 

Házasság, család és otthonteremtés 

A házasság. A család.  Házasságkötés. A jó és a rossz házasság 

ismertetőjegyei. Családalapítás. Családtervezés. 

 

Visszaélés a nemiséggel 

Prostitúció. Pedofília. Pornográfia. Szexuális bántalmazás. A 

felsorolt fogalmak ismertetőjegyeinek megbeszélése. Hogyan lehet 

elkerülni, hogy ilyesminek az áldozataivá váljunk? Hol lehet 

segítséget kérni ilyen jellegű fenyegetettség esetén? Mi a teendő, ha 

egy társunkat ilyen veszély fenyegeti?  

 

A nemiség szerepe egy fizikailag is sérült ember életében 

Természetismeret: 

nemi jellegek, a 

menstruációs ciklus 

folyamata; másodlagos 

nemi jellegek, lelki 

tulajdonságok; a 

fogamzásgátlás módjai, 

következményei; az 

abortusz egészségi és 

erkölcsi kérdései; a 

fogamzás feltételei, 

szülés/születés főbb 

mozzanatai. 

 

Zenei kultúra 

Milyen csodálatos 

művek születtek a 

szerelemről – 

zenehallgatás 

Szép párkapcsolat 

megjelenítése két 

hangszeren 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

házasság, család, gyerekvállalás, terhesség, prostitúció, pornográfia, 

szexuális bántalmazás, áldozat. 
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Tematikai egység Egyén és közösség 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Formális és informális, iskolai és iskolán kívüli közösségekben szerzett 

személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, valamint az önálló gondolkodás és cselekvés 

iránti igény kialakítása, fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Közösségeim 

Saját csoportjaim. A csoportokban történő állandó változások.    

Szimpátiakapcsolatok – kötődések a csoporthoz.  Különböző 

csoportok – különböző viselkedési elvárások. Mit helyes és mit nem 

helyes tenni az adott csoportban?  

 

Erőt adó közösség 

Közösségi együttlét. Páros kapcsolatok és közösségi kapcsolatok – 

hasonlóságok és különbségek. Szerepem a közösségben. Hogyan 

tudja az egyén segíteni a csoportot? Miképpen tudja a csoport 

segíteni az egyént? 

 

Korlátozó közösség 

Önálló vélemény felvállalása az adott csoportban. Lehetőségek és 

következmények megbeszélése példákon keresztül.  

 

Szabadság és korlátozottság 

Szabadság. Az egyén szabadsága. Alkalmazkodás. Választás. 

Segítségkérés. Engedelmesség. A jó és a rossz közötti választás. 

Szabályhoz kötődés és lelkiismeret. Az előítélet és megnyilvánulási 

formái. 

Természetismeret: 

leány és női, fiú és férfi 

szerepek a családban, a 

társadalomban; 

mások megismerése, 

megítélése és a 

kommunikáció; 

családi és iskolai 

agresszió, önzetlenség, 

alkalmazkodás, 

áldozatvállalás, 

konfliktuskezelés, 

problémafeloldás; 

a kamasz helye a 

harmonikus családban; 

a viselkedési normák 

és szabályok szerepe. 

 

Zenei kultúra 

A közös hangszeres 

zenélés szabályai, 

szólók, duók, tuttik 

megéreztetése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

 

 

Tematikai egység Helyem a világban 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Az Európáról, a globalizációról és a multikulturális társadalmakról 

szerzett történelmi és földrajzi egyszerű ismeretelemek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az európai identitás kialakulásának támogatása a tanulókban. 

A más kultúrák iránti nyitottság erősítése.  

A legfontosabb általános társadalmi normák funkciójának megértetése 

és a betartásukra vonatkozó igény elfogadtatása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Tágabb otthonunk: Európa 

Az Európai Unió. Az Európai Unió jelképei. Hasonlóságok és 

különbségek az európai emberek között.  

 

Földrajz: éhezés és 

szegénység a világban; 

az Európai Unió 

lényegének megértése; 
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Színesedő társadalmak 

A munkavállalás lehetőségei külföldön. Különböző kultúrák 

együttélése. Az etnikai konfliktusok megelőzésének lehetőségei. 

 

A társadalmi együttélés közös normái 

Az együttélés szabályai a társadalomban. Törvények. A szabály- és 

törvényszegés büntetése a társadalomban. Bűnmegelőzés. Büntetés. 

Jóvátétel.  

 

Új technikák, új szabályok 

A világháló kulturált használata. Alapvető etikai szabályok a 

világhálón. 

a Kárpát-medence 

népei. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: egyenlőség 

és egyenlőtlenségek a 

társadalomban; 

állampolgári jogok és 

kötelességek; az 

Európai Unió létrejötte 

és működése; a 

globalizáció előnyei és 

veszélyei; 

Magyarország 

Alaptörvénye; a 

magyarországi 

nemzetiségek és etnikai 

kisebbségek; a cigány 

(roma) népesség 

helyzete. 

 

Zenei kultúra 

Népek zenéje: 

integrált 

művészetterápiás 

módszerek alkalmazása 

(zenés mozgás, vizuális 

ábrázolás, 

drámapedagógia) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Európai Unió, menekült, befogadó ország, előítélet, etnikai konfliktus, az 

együttélés szabályai, szabályszegés, büntetés, megelőzés. 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 

Mi dolgunk a világban? 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Az alkohol, a cigaretta és a drogok káros hatásaival kapcsolatos 

egészségtani ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyes jövőkép kialakulásának segítése, az egyéni és közösségi 

boldogulást támogató értékek melletti elköteleződés támogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Jól-lét és jólét 

Öröm és bánat. Az öröm és bánat forrásai.  Az életünkben megjelenő 

Magyar nyelv és 

irodalom: az alapvető 
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javak és lehetőségek. A javakhoz való ragaszkodás. A javakról 

történő lemondás. A pénz szerepe az ember életében. A testi és lelki 

egészség szerepe az ember életében. 

 

Boldogulás, boldogság 

A jövőkép.  Sikerek és kudarcok az emberi életpályán.  A tanulás, a 

pénz, a munka és az emberi kapcsolatok életvezetéshez kapcsolódó 

szerepe. Különböző foglalkozások. Mindennapi feszültségoldás – 

hasznos és káros lehetőségek.  

 

A média és a valóság  

Televízió, rádió, újság, világháló. Milyen képet kapunk a média által 

a valóságról?  Tájékozódás az információk világában.   Hiteles és 

hiteltelen információk megkülönböztetése.  

sajtóműfajok egyszerű 

jellemzőinek 

tudatosítása; hírek, 

események a 

médiában. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: tudományos 

és technikai 

forradalom; a 

világháló.  

 

Vizuális kultúra: 

képek, látványok, 

médiaszövegek, 

események tanári 

segítséggel való 

elemzése a vizuális 

közlés köznapi és 

művészi formáinak 

felhasználásával; a 

mozgóképi nyelv 

alapjainak, 

működésének 

értelmezése. 

 

Zenei kultúra 

Érzelmeink 

megjelenítése hanggal, 

hangszerrel, mozgással 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jólét, öröm, bánat, elégedettség, boldogság, boldogulás, vágy, remény, 

hiányérzet, elégedetlenség, boldogtalanság, drog, alkohol, függőség, 

értelmes élet, média, befolyásolás, hitelesség. 

 

 

 

Tematikai egység Hit, világkép, világnézet 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Vallásokhoz kapcsolódó, történelmi, jelenismereti, irodalmi és 

művészeti elemi ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tények és vélemények elkülönítése. Ismeretek a nagy világvallásokról.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az ember mint értékelő és erkölcsi lény 

Különbség tény és vélemény között.   Igaz és hamis állítások.  

Tévhitek és előítéletek.  Mi járul hozzá ezek fenntartásához, és mi 

segíti elő megszüntetésüket?   

 

Vizuális kultúra: 

személyes véleményt 

kifejező vizuális 

megjelenítés adott 

témában.  
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A nagy világvallások világképe  

A világvallások helye és szerepe. 

A jó és a rossz, a helyes és a helytelen fogalma.  

 

Párbeszéd és együttműködés  

A különböző vallásokat követő emberek együttműködésének 

jelentősége. 

 

Földrajz: a 

világvallások és 

különböző kultúrák 

találkozásai a Föld 

különféle térségeiben. 

 

Zenei kultúra 

Szakrális zenék a 

különböző kultúrákban 

„Saját” zene 

megtalálása a 

különböző érzelmi 

helyzetekre 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tény, vélemény, állítás, értékelés, tévhit, előítélet, tízparancsolat, 

meggyőződés, világnézet, hit, vallás, erkölcsi tanítás.  

 

 

 

8. évfolyam 

 

 

 

Tematikai egység Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? 
Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A nyelv és nyelvhasználat, emberi kommunikáció témakörében szerzett 

alapvető anyanyelvi ismeretek. A tettek belső mozgatóerőivel 

kapcsolatos személyes tapasztalatok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése a saját mozgatóerőkre való visszajelzés révén. 

Az önelfogadás és az akaraterő fejlődésének támogatása. 

Ösztönzés a személyes értékválasztásra, és az ezzel járó feszültségek 

kezelésének gyakorlása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Nyelv és gondolkodás 

Gondolat, gondolkodás. Mi minden befolyásolja, hogy mit gondolok?  

 

Tudás és értelem 

Érdeklődési kör, tehetség, elszántság, sikeresség és sikertelenség 

jellemzői.  

Ki miben tehetséges?  

 

Ösztönzők és mozgatóerők 

Tettek és döntések. Pozitív és a negatív érzések és érzelmek hatása 

testi, lelki állapotunkra. Lehet-e befolyásolni az érzelmeket?  

Vágyaim és céljaim. Mi az, ami akarattal elérhető, és mi az, ami 

nem? Hogyan hat ránk a siker és a kudarc? 

 

Érték és mérték 

Mi igazán fontos az életemben? Melyek az én értékeim? 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

kommunikációs 

céloknak megfelelő 

szövegek írása; a nyelv 

állandósága és 

változása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tanulási 

pálya; környezet és 

pályaválasztás; 

megélhetés.  

 

Természetismeret: a 

személyiség 

összetevői, érzelmi 
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adottságok. 

 

Vizuális kultúra: 

érzelmek, hangulatok 

kifejezése. 

 

Zenei kultúra 

Énekes, vagy 

hangszeres produkció 

előadása kiemelt 

térben (ha kell 

segítséggel) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelv, gondolkodás, szó, tudás, értelem, tehetség, siker, kudarc, felelősség, 

érzés, érzelem, igény, vágy, cél, döntés, akarat, érték.  

 

Tematikai egység Párkapcsolat és szerelem 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A nemi éréssel és a szaporodással kapcsolatos biológiai ismeretek. A 

párkapcsolatok terén szerzett személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egymás iránti felelősség érzésének felkeltése.  

A szexuális visszaélések veszélyeinek tudatosítása – különös tekintettel 

az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetleges kiszolgáltatottságával 

kapcsolatos lehetséges helyzetekre.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Vonzódás 

A serdülőkor. A serdülőkorban bekövetkező testi és lelki változások. 

A férfi-nő (fiú – lány) párkapcsolati vonzódásról. 

Szimpátiakapcsolatok – tapintatos jelzés és tapintatos hárítás.  

 

Együttjárás  

Szerelem. Párkapcsolat. Érettség és éretlenség. Párkapcsolati 

intimitás. A párkapcsolatban rejlő örömforrások és konfliktusok.  

A diákszerelem szépsége. 

 

Házasság, család és otthonteremtés 

A házasság. A család.  Házasságkötés. A jó és a rossz házasság 

ismertetőjegyei. Családalapítás. Családtervezés. 

 

Visszaélés a nemiséggel 

Prostitúció. Pedofília. Pornográfia. Szexuális bántalmazás. A 

felsorolt fogalmak ismertetőjegyeinek megbeszélése. Hogyan lehet 

elkerülni, hogy ilyesminek az áldozataivá váljunk? Hol lehet 

segítséget kérni ilyen jellegű fenyegetettség esetén? Mi a teendő, ha 

egy társunkat ilyen veszély fenyegeti?  

Természetismeret: 

nemi jellegek, a 

menstruációs ciklus 

folyamata; másodlagos 

nemi jellegek, lelki 

tulajdonságok; a 

fogamzásgátlás módjai, 

következményei; az 

abortusz egészségi és 

erkölcsi kérdései; a 

fogamzás feltételei, 

szülés/születés főbb 

mozzanatai. 

 

Zenei kultúra 

Milyen csodálatos 

művek születtek a 

szerelemről – 

zenehallgatás 

Szép párkapcsolat 

megjelenítése két 

hangszeren 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Nemi érés, vonzás, taszítás, szerelem, nemi vágy, szexuális kapcsolat, 

házasság, család, gyerekvállalás, terhesség, prostitúció, pornográfia, 
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szexuális bántalmazás, áldozat. 

 

Tematikai egység Egyén és közösség 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Formális és informális, iskolai és iskolán kívüli közösségekben szerzett 

személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, valamint az önálló gondolkodás és cselekvés 

iránti igény kialakítása, fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Közösségeim 

Saját csoportjaim. A csoportokban történő állandó változások.    

Szimpátiakapcsolatok – kötődések a csoporthoz.  Különböző 

csoportok – különböző viselkedési elvárások. Mit helyes és mit nem 

helyes tenni az adott csoportban?  

 

Erőt adó közösség 

Közösségi együttlét. Páros kapcsolatok és közösségi kapcsolatok – 

hasonlóságok és különbségek. Szerepem a közösségben. Hogyan 

tudja az egyén segíteni a csoportot? Miképpen tudja a csoport 

segíteni az egyént? 

 

Korlátozó közösség 

Önálló vélemény felvállalása az adott csoportban. Lehetőségek és 

következmények megbeszélése példákon keresztül.  

 

Szabadság és korlátozottság 

Szabadság. Az egyén szabadsága. Alkalmazkodás. Választás. 

Segítségkérés. Engedelmesség. A jó és a rossz közötti választás. 

Szabályhoz kötődés és lelkiismeret. Az előítélet és megnyilvánulási 

formái. 

Természetismeret: 

leány és női, fiú és férfi 

szerepek a családban, a 

társadalomban; 

mások megismerése, 

megítélése és a 

kommunikáció; 

családi és iskolai 

agresszió, önzetlenség, 

alkalmazkodás, 

áldozatvállalás, 

konfliktuskezelés, 

problémafeloldás; 

a kamasz helye a 

harmonikus családban; 

a viselkedési normák 

és szabályok szerepe. 

 

Zenei kultúra 

A közös hangszeres 

zenélés szabályai, 

szólók, duók, tuttik 

megéreztetése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

 

 

Tematikai egység Helyem a világban 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Az Európáról, a globalizációról és a multikulturális társadalmakról 

szerzett történelmi és földrajzi egyszerű ismeretelemek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az európai identitás kialakulásának támogatása a tanulókban. 

A más kultúrák iránti nyitottság erősítése.  

A legfontosabb általános társadalmi normák funkciójának megértetése 

és a betartásukra vonatkozó igény elfogadtatása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Tágabb otthonunk: Európa Földrajz: éhezés és 
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Az Európai Unió. Az Európai Unió jelképei. Hasonlóságok és 

különbségek az európai emberek között.  

 

Színesedő társadalmak 

A munkavállalás lehetőségei külföldön. Különböző kultúrák 

együttélése. Az etnikai konfliktusok megelőzésének lehetőségei. 

 

A társadalmi együttélés közös normái 

Az együttélés szabályai a társadalomban. Törvények. A szabály- és 

törvényszegés büntetése a társadalomban. Bűnmegelőzés. Büntetés. 

Jóvátétel.  

 

Új technikák, új szabályok 

A világháló kulturált használata. Alapvető etikai szabályok a 

világhálón. 

szegénység a világban; 

az Európai Unió 

lényegének megértése; 

a Kárpát-medence 

népei. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: egyenlőség 

és egyenlőtlenségek a 

társadalomban; 

állampolgári jogok és 

kötelességek; az 

Európai Unió létrejötte 

és működése; a 

globalizáció előnyei és 

veszélyei; 

Magyarország 

Alaptörvénye; a 

magyarországi 

nemzetiségek és etnikai 

kisebbségek; a cigány 

(roma) népesség 

helyzete. 

 

Zenei kultúra 

Népek zenéje: 

integrált 

művészetterápiás 

módszerek alkalmazása 

(zenés mozgás, vizuális 

ábrázolás, 

drámapedagógia) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Európai Unió, menekült, befogadó ország, előítélet, etnikai konfliktus, az 

együttélés szabályai, szabályszegés, büntetés, megelőzés. 

 

 

Tematikai egység Mi dolgunk a világban? 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Az alkohol, a cigaretta és a drogok káros hatásaival kapcsolatos 

egészségtani ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyes jövőkép kialakulásának segítése, az egyéni és közösségi 

boldogulást támogató értékek melletti elköteleződés támogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Jól-lét és jólét 

Öröm és bánat. Az öröm és bánat forrásai.  Az életünkben megjelenő 

javak és lehetőségek. A javakhoz való ragaszkodás. A javakról 

történő lemondás. A pénz szerepe az ember életében. A testi és lelki 

egészség szerepe az ember életében. 

Magyar nyelv és 

irodalom: az alapvető 

sajtóműfajok egyszerű 

jellemzőinek 

tudatosítása; hírek, 
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Boldogulás, boldogság 

A jövőkép.  Sikerek és kudarcok az emberi életpályán.  A tanulás, a 

pénz, a munka és az emberi kapcsolatok életvezetéshez kapcsolódó 

szerepe. Különböző foglalkozások. Mindennapi feszültségoldás – 

hasznos és káros lehetőségek.  

 

A média és a valóság  

Televízió, rádió, újság, világháló. Milyen képet kapunk a média által 

a valóságról?  Tájékozódás az információk világában.   Hiteles és 

hiteltelen információk megkülönböztetése.  

események a 

médiában. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: tudományos 

és technikai 

forradalom; a 

világháló.  

 

Vizuális kultúra: 

képek, látványok, 

médiaszövegek, 

események tanári 

segítséggel való 

elemzése a vizuális 

közlés köznapi és 

művészi formáinak 

felhasználásával; a 

mozgóképi nyelv 

alapjainak, 

működésének 

értelmezése. 

 

Zenei kultúra 

Érzelmeink 

megjelenítése hanggal, 

hangszerrel, mozgással 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jólét, öröm, bánat, elégedettség, boldogság, boldogulás, vágy, remény, 

hiányérzet, elégedetlenség, boldogtalanság, drog, alkohol, függőség, 

értelmes élet, média, befolyásolás, hitelesség. 

 

 

Tematikai egység Hit, világkép, világnézet 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Vallásokhoz kapcsolódó, történelmi, jelenismereti, irodalmi és 

művészeti elemi ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tények és vélemények elkülönítése. Ismeretek a nagy világvallásokról.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az ember mint értékelő és erkölcsi lény 

Különbség tény és vélemény között.   Igaz és hamis állítások.  

Tévhitek és előítéletek.  Mi járul hozzá ezek fenntartásához, és mi 

segíti elő megszüntetésüket?   

 

A nagy világvallások világképe  

A világvallások helye és szerepe. 

A jó és a rossz, a helyes és a helytelen fogalma.  

 

Vizuális kultúra: 

személyes véleményt 

kifejező vizuális 

megjelenítés adott 

témában.  

 

Földrajz: a 

világvallások és 

különböző kultúrák 
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Párbeszéd és együttműködés  

A különböző vallásokat követő emberek együttműködésének 

jelentősége. 

találkozásai a Föld 

különféle térségeiben. 

 

Zenei kultúra 

Szakrális zenék a 

különböző kultúrákban 

„Saját” zene 

megtalálása a 

különböző érzelmi 

helyzetekre 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tény, vélemény, állítás, értékelés, tévhit, előítélet, tízparancsolat, 

meggyőződés, világnézet, hit, vallás, erkölcsi tanítás.  

 

 fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és gondolkodó lény, 

aki alkalmas tanulásra és mások megértésére. 

Életkorának és képességeinek megfelelő szinten ismeri önmagát. 

Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására. 

Képességeinek megfelelő szinten elképzeli saját jövőjét; tudja, hogy 

céljai eléréséért erőfeszítéseket kell tennie. 

Életkorának és mentális képességének megfelelő szinten tudja, hogy 

minden döntés szabadsága egyúttal felelősséggel is jár.  

Ismeretei vannak a függőséget okozó szokások súlyos 

következményeiről. 

Irányítás mellett ismereteket szerez a közvetlen környezetében jelenlevő 

hagyományokról, az emberi- és a társas kapcsolatok természetéről, az 

erkölcsről, a világvallásokról, a kereszténység európai hagyományairól.  

Képes megkülönböztetni a helyes és helytelen emberi cselekedeteket. 

A tisztelet, szeretet, megbecsülés fogalmáról elképzelésekkel rendelkezik, 

melyet saját segítőkész magatartásával támaszt alá. 

 

 

 

 

HON ÉS NÉPISMERET 

 

 
Óraszámok 

 
Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám - - - - - 1 - - 

Éves óraszám - - - - - 37 - - 
 

 

 

Témakörök 

 
Témakör Évfolyamok 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
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Az én világom - - - - - x - - 

Találkozás a múlttal - - - - - x - - 

Magyarország 

helyzete 

- - - - - x - - 

 

 

Célok 

 a múltról való tudás jelentőségének megismerése 

 térbeli és időbeli tájékozodás, időbeli viszinyítás fejlesztése 

 az emberiség kulturális értékeinek megismerése 

 a kritikai gondolkodás, személyiség fejlesztése 

 a magyarság kulturális értékeinek megismerése 

 történelmi és társadalmi összefüggések megértése 

 ok- okozati összefüggések meglátása 

 ismeretszerzéshez kapcsolódó eszközök adekvát használata 

 

Fejlesztendő készségek, képességek, attitüdök 
 

Auditív és vizuális észlelés, verbális -, vizuális emlékezet, képzelet, reproduktív képzelet. 
Megfigyelő-, időbeli- és térbeli tájékozódási-, kommunikációs képességek. A 
közvetett ismeretszerzés fejlesztése korszerü ismerethordozók segítségével. 

A megkülönböztetés, az azonosítás, az összehasonlítás müveleteinek aktivizálása 
a perceptív- cselekvéses gondolkodás fejlesztése érdekében. 

Az elvonatkoztatás, az általánosítás müveleteinek aktivizálása, a fogalomalkotó, 
analógiás gondolkodás fejlesztése. 
Cselekvések belső összevetése. 

Érzelmek aktivizálása, az átélés képessége. Elfogadó és elutasító attitüd. 
 
 

 
Ellenőrzés, értékelés, mérés 

A tanulók ellenőrzése folyamatosan, minden órán történjen. Az ellenőrzés módja 

lehet szóbeli és írásbeli is. Folyamatosan kísérjük figyelemmel a tanulók 

ismeretszerző - feldolgozó készségét, kifejezőképességét, történelmi időben és térben 

való tájékozódási képességet. Ezt az ellenőrzést szóban, kérdések, képek segítségével, 

írásban a tananyagokhoz kapcsolódó feladatlap, kvíz vagy Totójáték segítségével 

végezhetjük. Témazáró összefoglalásoknál mérjük, értékeljük a témához kapcsolódó 

legfontosabb fogalmak megértését, lényegkiemelő képességüket, összefüggés-

felismerésüket, időrendbe állítási, valamint a lényegalkotó, ítéletalkotó képességüket. A 

mérés módja félévkor és tanév végén, differenciált feladatlapok megoldatása. Az 

értékelésnél a tanulók órai munkáját vegyük alapul. Az 5. évfolyam első félévében nem 

kapnak a tanulók osztályzatot. Értékeljük  a  tanulók  szóbeli  feleletét,  önálló  

felkészülését,  gyüjtőmunkáját,  rajzait is érdemjeggyel. A témazáró feladatlapokat 

érdemjeggyel értékeljük (a teljesítményüket százalékban fejezzük ki) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az én világom 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A családdal kapcsolatos ismeretek, élmények. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

Ismeretalkotás az egyén helyéről és szerepéről a szűkebb és tágabb 

környezetben. 

Kooperatív technikák alkalmazása. 



 272 

Képességfejlesztési fókuszok: időbeli és térbeli tájékozódás, 

szociabilitás. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

1.1. Családunk története 

A családi közösség, helyem 

a családban. 

Élettörténetem: Ki vagyok 

én? 

A család múltja és története. 

Családfa. 

 

1.2.  Az én városom, falum 

Elhelyezkedése, földrajzi 

fekvése. 

Nevezetességei. 

Hagyományai. 

 

1.3. A hazai táj. A helyi tudás 

Hazánk természeti értékei. 

 

1.4. Gyermekek, diákélet a 

múltban 

Az iskola története, múltja. 

Információgyűjtés a családról. 

Családi ünnepekről beszélgetés. 

Élettörténetről szóbeli 

beszámoló. Érdekességek 

mesélése a családi 

legendáriumból.  Családi 

fényképekről beszélgetés. A 

család lerajzolása, családtagok 

megnevezése. Rajzos, fényképes 

családfakészítés. Képgyűjtés az 

adott településről. Térképen való 

tájékozódás, különböző 

információk gyűjtése a 

településsel kapcsolatban. 

Helytörténeti kiállítás látogatása. 

Hivatalos honlapon történő 

tájékozódás. Helyi 

hagyományokról, történelmi 

eseményekről információgyűjtés. 

A településen élő (onnan 

elszármazott), a tanulóknak 

példaképül állítható híres 

emberek életútjáról beszélgetés, 

fényképes tablókészítés a 

legfontosabb információkkal. 

Érdekességek gyűjtése az adott 

településsel kapcsolatban. 

Beszélgetés a személyes és 

családi kötődésekről a téma 

tükrében. Beszélgetés hazánk 

legfőbb tájegységeiről, képek 

gyűjtése. A nemzeti és a helyi 

közösség tudásbázisának 

feltérképezése – tablókészítés a 

pozitív értékek kiemelésével a 

legalapvetőbb ismeretek 

szintjén. Képek gyűjtése, 

csoportosítása egyszerűbb 

szempontok figyelembevétel. 

Rövid szépirodalmi 

szemelvényekből való 

tájékozódás, információgyűjtés. 

Érdekességek gyűjtése a helyi 

iskola történetével 

kapcsolatosan. Tablókészítés.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kommunikáció; 

szövegértés; 

szépirodalmi 

szemelvények. 

 

Természetismeret: 

szülők és utódok az 

élővilágban; hazánk 

természeti kincsei. 

 

Matematika: 

számítások 

alapműveletekkel. 

 

Vizuális kultúra: a 

család ábrázolása a 

művészetekben; helyi 

kulturális örökség. 

 

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek: makett 

készítése. 

 

Természetismeret: 

tájékozódás a 

térképen. 

 

Informatika: 

interaktív taneszközök 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Család, unokatestvér, nagyszülő, dédszülő, rokonság, újszülöttkor, 

csecsemőkor, óvodáskor, kisiskoláskor, előd, ős, generáció, családfa, 

családi ünnep, település, város, falu, főváros, táj, haza, hagyomány, 
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diákélet.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Találkozás a múlttal 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Az én világom. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

Az időben való tájékozódási képesség fejlesztése. 

Kooperatív technikák alkalmazása.  

Képességfejlesztési fókuszok: nemzettudat, empátia. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

2.1. Nagyszüleink, dédszüleink 

világa falun és városban 

 

2.2. A paraszti ház és háztartás, 

a ház népe 

Falusi élet a múltban. 

 

2.3. A hétköznapok rendje 

(táplálkozás, ruházat, életvitel) 

A régmúlt idők étkezési 

szokásai. 

Ruházkodás a régmúlt 

időkben. 

Az emberek mindennapjai. 

 

2.4. Hagyományos és népi 

(vallási) ünnepeink eredete 

Húsvéti ünnepkör. 

Pünkösdi ünnepkör. 

Karácsonyi ünnepkör. 

 

2.5. Hitélet és közösségi élet 

Közösségek az ember 

világában. 

Fényképek gyűjtése a 

nagyszülőkről, dédszülőkről; 

beszélgetés a régmúlt idők 

mindennapjairól. Használati 

tárgyak gyűjtése, bemutatása, 

azokról való beszélgetés. 

Hasonlóságok és különbségek 

gyűjtése a modern idők 

mindennapjainak tükrében. 

Lehetőség szerint látogatás 

tájházban. A parasztház 

jellegzetességeinek azonosítása; 

közvetlen, illetve közvetett 

forrásból. Beszélgetés a paraszti 

háztartáshoz kötődő 

hagyományos életformáról. 

Tájékozódás a hétköznapi életről 

régi képeslapok, használati 

tárgyak, reprodukciós 

nyomtatványok segítségével. 

Régi receptek gyűjtése. 

Beszélgetés a táplálkozás 

kiemelt szerepéről, különös 

tekintettel az eltérő életformákra. 

Információk gyűjtése a 

pedagógus által válogatott, 

egyszerűsített 

visszaemlékezésekből – az 

adatokból közösen napirend 

készítése. A gazdag és szegény 

ember mindennapjainak 

összehasonlítása, párhuzam 

fölállítása napjainkhoz kötötten. 

Az ünnepekhez kapcsolódó 

legfontosabb információk 

összegyűjtése, azokról való 

beszélgetés. A néphagyományok 

lehetőség szerinti fölelevenítése 

a szűkebb (esetlegesen tágabb) 

közösségben. Egyszerűbb 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kommunikáció; 

szövegértés; 

szépirodalmi 

szemelvények. 

 

Természetismeret: 

háziállatok; 

táplálkozás. 

 

Matematika: 

számítások 

alapműveletekkel. 

 

Rajz és vizuális 

kultúra: a paraszti 

világ ábrázolása. 

 

Ének-zene: népdalok 

világa. 

 

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek: 

néphagyományokhoz 

kötődő egyszerű 

játékok készítése; 

ételreceptek; 

életformák; népi 

mesterségek. 

 

Földrajz: tájékozódás 

a térképen; hazánk 

tájegységei. 

 

Testnevelés: népi 

sportjátékok. 

 

Informatika: 

interaktív taneszközök 



 274 

hagyományőrző játékokkal való 

megismerkedés. Beszélgetés az 

egyén szerepéről a közösségben.  

Beszélgetés a hit szerepéről a 

vallásos emberek életében – 

példákon keresztül. Beszélgetés 

az alapvető szabályok 

betartásáról. A közösség pozitív 

értékeinek összegyűjtése és 

megbeszélése. Csatlakozási 

lehetőségek földerítése helyi 

értékteremtő közösségekhez. A 

családi közösség szerepeinek 

feltárása szituációs játékok által.  

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nagyszülő, dédszülő, falu, város, régmúlt, parasztház, háztartás, húsvét, 

pünkösd, karácsony, vallás, vallásos ünnep, néphagyomány, 

hagyományőrzés, közösség, közösségi élet, értékteremtés. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Magyarország helyzete Órakeret  

10 óra 

Előzetes tudás Találkozás a múlttal. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

A magyar kulturális örökségről való tájékozódás lehetőségének 

biztosítása. 

Kooperatív technikák alkalmazása. 

Képességfejlesztési fókuszok: nemzettudat, erkölcsi érzék. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

3.1. Az ősi magyar kultúra 

hagyatéka 

A magyarok őseiről 

 

3.2. Magyarok a történelmi és 

mai Magyarország területén 

 

3.3. Néprajzi tájak, tájegységek 

és etnikai csoportok a Kárpát-

medencében. A szomszédos 

országok.  

 

3.4. Természeti és épített 

örökségünk, a szellemi kulturális 

örökség és a világörökség elemei 

 

3.5. A magyar tudomány és 

kultúra eredményei a világban 

Beszélgetés a magyar 

őstörténetről, a legalapvetőbb 

tudás mentén. Képek gyűjtése a 

magyar őstörténetről, annak 

továbbhagyományozódásáról a 

népművészetben. A témához 

kapcsolódó rajzkészítés. 

Múzeumlátogatás. Érdekességek 

földerítése az írott forrásokból, 

különös tekintettel a nép nevére, 

nyelvére stb. Beszélgetés a 

történelem szerepéről a nemzet 

életében. Információgyűjtés a 

történelmi Magyarország 

területén élő magyarok 

mindennapjairól. A magyarlakta 

területek azonosítása, határon 

túli tájegységek, magyar városok 

megnevezése a térképen. 

Beszélgetés a történelmi 

Magyarország területén élő, a 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kommunikáció; 

szépirodalmi 

szemelvények. 

 

Természetismeret: az 

ősmagyarok 

természeti 

környezete; a magyar 

természeti örökség. 

 

Matematika: 

számítások 

alapműveletekkel; 

mértékváltások, 

hosszúsághoz kötődő 

számítások. 

 

Rajz és vizuális 

kultúra: ősmagyar 



 275 

tanulók számára példaképül 

állítható híres emberek 

életútjáról , fényképes 

tablókészítés. A magyar néprajzi 

tájak megnevezése, megkeresése 

a térképen. A tájegységek 

csoportosítása jellegzetességeik 

és legismertebb településük 

szerint. A nemzeti kisebbségek 

azonosítása, anyaországukról 

való ismeretek, érdekességek 

gyűjtése, tablókészítés kulturális 

értékeikről, 

néphagyományaikról. Néhány 

alapvető formula elsajátítása a 

nemzeti kisebbségek nyelveiből 

(pl. köszönés, búcsúzás). A 

szomszédos országok 

felsorolása, fővárosuk 

megnevezése, térképen való 

azonosításuk. A magyar 

örökségnek tekintett természeti 

és épített kulturális örökségről 

adatok, információk, képek, 

érdekességek gyűjtése, 

csoportosítása. 

Múzeumlátogatás, tanulmányi 

kiránduláson való részvétel. 

Beszélgetés a magyar tudomány 

és kultúra eredményeiről, 

különös tekintettel a nemzetközi 

hírnevet szerzett tudósokra és 

művészekre. Ismeretterjesztő 

filmek, filmrészletek 

megtekintése a témával 

kapcsolatosan. 

Tablókészítés.  

művészet; a határon 

túli magyarság 

kulturális öröksége. 

híres magyar 

művészek. 

 

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek: 

néphagyományokhoz 

kötődő egyszerű 

játékok készítése; 

ételreceptek; népi 

mesterségek. 

 

Földrajz: tájékozódás 

a térképen; hazánk és 

a történelmi 

Magyarország 

tájegységei. 

 

Informatika: 

interaktív 

taneszközök 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Őstörténet, ősművészet, néphagyomány, nemzeti kisebbség, történelmi 

Magyarország, Kárpát-medence, anyaország, kulturális örökség, 

tudomány, kultúra. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló ismeri Magyarország nemzeti hagyományait és értékeit. 

Fogalmi képet alkot arról, hogy a magyar kultúra az európai művelődés 

szerves részét alkotja; ismeretekkel rendelkezik szűkebb és tágabb 

környezetének múltjáról és jelenéről. Hazánk főbb tájegységeit 

megkülönbözteti, azokhoz kapcsolódva néhány jellegzetességről szóban 

és/vagy írásban, néhány mondatban beszámol.  

Nagyszülei és szülei életéről tájékozódik; képet alkot gyermek- és 

felnőttkorukról, különös tekintettel a régmúlt idők hétköznapjaira, 

ünnepnapjaira. Tudomása van közvetlen környezetének népszokásairól, 

azokat tiszteli és őrzi. Ismeretekkel rendelkezik a történelmi 
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Magyarország területén élő honfitársaink múltjáról és jelenéről; a 

magyarlakta területeken élő közösségek értékteremtő munkájáról.  

A magyar kultúra és tudomány világban elfoglalt helyéről alapvető 

ismeretekkel rendelkezik, a nemzetközi hírnevet szerző művészek és 

tudósok közül néhányat megnevez, munkásságuk iránt érdeklődik. 

Folyamatosan erősödő nemzeti identitástudattal rendelkezik. 
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Műveltségi területek 

 

 

Ember és természet 
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KÖRNYEZETISMERET 

 

 

 

Óraszámok 

 
Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám 2 2 2 2 - - - - 

Éves óraszám 74 74 74 74 - - - - 
 

 

 

Témakörök 

 
Témakör Évfolyamok 

1. 2. 3. 4. . 

Anyag , energia , információ x x x x 

Rendszerek x x x x 

Felépítés és 

működés 

x x x x 

Állandóság és 

változás 

x x x x 

Az ember 

megismerése és 

egészsége 

x x x x 

Környezet és 

fentarthatóság 

x x x x 

 

 

 

1- 4. évfolyam 

2-  
 

Célok 

 Az élőlények sajátosságainak, a közvetlen természeti 

környezet változásainak, jelenségeinek elemi szintü 

megismertetése. 

 A korszerü, elemi természettudományos müveltség alapozása. 

 A természet megszerettetése, kincseinek megóvása, az élő és élettelen 

környezet iránti érzékenység és felelősség kialakítása. A 

környezetvédő magatartásra nevelés. 

 Az élővilág és környezete kapcsolatainak, 
egymásrautaltságának tudatosítása. 

 
 

 
 
Feladatok 
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 Alapozza meg a természethez, a közösséghez, a szülőföldhöz, a hazához 

tartozás örömének és az ehhez kapcsolódó felelősségérzetet. 

 Keltse fel a tanulók érdeklődését közvetlen és tágabb környezetük 

tárgyai, jelenségei iránt. Motiváljon a gyermeki kíváncsiságra, a 

tapasztalatszerzésre, az együttmüködésre környezete megismerésében. 

 Segítse  a tanulók tér- és időbeli  tájékozódó képességének fejlődését. 
 Mutassa be az élő és élettelen természet szépségét, sokszínüségét, és 

érzékeltesse a körülöttünk lévő természet egységét. 

 Ismertesse meg a természet megfigyelésére alkalmas – életkoruknak 

megfelelő - módszereket. 

 Fedeztesse fel a tanulóval, hogy ő maga is a természet része. 

 Megfigyeltetni a lakóhely közelében, majd a távolabbi környezetben 

előforduló élőlények jellemzőit. 

 Sajátíttassa el a biztonságos közlekedés alapszabályait. 

 
Fejlesztendő készségek, képességek, attitüdök 
 

 Percepciós készség, felismerő, ráismerő készség, grafomotoros készség, 

elemzés készsége, a vizsgálódás képessége, megfigyelő képesség, sorba 

rendezés,  

 Sszóbeli kifejezőképesség, kommunikációs változások észrevételének 

képessége, téri tájékozódás, időbeli tájékozódás képessége.  

 Gondolkodási képesség. Becslés, mérés képessége. Elemi szintü általánosítás 

képessége. 

 Megismerési módszerek (tapasztalat, megfigyelés, csoportosítás) alkalmazásának 

képessége. 

 A természettudományos ismeretszerzés képessége. Érdeklődés a természet 

iránt. Pozitív attitüd. Összehasonlítás, csoportosítás képessége. A szükebb, 

majd tágabb környezetben való biztonságosabb eligazodás képessége. 

 Folyamatos gyermeki aktivitás, a cselekvésbe ágyazott megismerési tevékenység 

 

 

 

 
A tanulók értékelése, ellenőrzése 
 

 Az 1., a 2. és 3. évfolyam első félévében a tanulók értékelése  szöveges 

írásban történik a tájékoztató füzetben. A tanórákon a teljesítményeket 

egyezményes jellel értékeljük (csillag, napocska stb.) 
 

 A tanulók munkájának, személyiségfejlődésének megfigyelése 

folyamatos.  Az értékelést havonta egy összesített értékelő 

táblázatban jelöljük, amelyben meghatározzuk az értékelés 

szempontjait. 
 Az értékelés szempontjainak kialakításában figyelembe kell venni, hogy a adott 

évfolyamon milyen készségeket, képességeket akarunk fejleszteni. A 

környezetismeret  tantárgy  jellegéből  adódóan  értékeljük,  hogyan  fejlődött  

a  tanuló személyisége, milyen a munkához való viszonya, mennyire képes 

egyéni és csoportos  munkában  résztvenni,  hogyan  tud  társaival  

együttmüködni,  milyen  az aktivitása, tud- e , akar- e segítséget adni illetve 
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segítséget elfogadni, hogyan értékeli önmaga és mások teljesítményét, 

kifejezőkészsége megfelelő- e, adekvátan használja- e a tanult kifejezéseket. 
 Kialakult- e pozitív attitüdje az élő, élettelen természet iránt, óvja- e saját és 

társai testi épségét, mennyire tud tájékozódni környezetében. 
 

 

 

1-2. évfolyam 

 
A tantárgy célja: 

 aktív figyelem – és emlékezetfejlesztés 

 szabálytudat, feladattudat kialakítása 

 kiváncsiság , érdeklődés , és motiváció felkeltése és fenttartása 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 1. Anyag, energia, információ  
Órakeret 

17 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A korszerű elemi természettudományos műveltség alapozása. 

Tapasztalatszerzés biztosítása a közvetlen környezetből. A valóság 

sokféleségének érzékeltetése. A pontos érzékelés, észlelés, aktív 

figyelem, emlékezet fejlesztése. A kooperatív technikák alkalmazása 

az együttmunkálkodás, a társas együttlét szabályainak elsajátítására. 

A megismerés módszereinek bővítése. A kreativitás fejlesztése, az 

érzékelés pontosítása, a kommunikációs képesség, a szociális 

képesség fejlesztése, információgyűjtő, feldolgozó, szabálykövető 

magatartás kialakítása, feladattudat és szabálytudat erősítése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Anyag  

A közvetlen környezetben 

előforduló anyagok 

érzékelhető, mérhető 

tulajdonságai 

Anyag és forma kapcsolata 

Halmazállapot-változások 

Csapadékformák  

Irányított megfigyeléssel anyagok 

vizsgálata érzékeléssel (látás, 

hallás, tapintás, ízérzékelés, 

szaglás). Összehasonlítás, 

csoportosítás, becslés, mérés 

játékosan. 

Játékos megfigyelések rögzítése 

rajzban. 

Matematika: egyszerű 

mérések. 

 

Vizuális kultúra: 

megismerő és 

befogadóképesség, 

kreativitás. 

1.2. Kölcsönhatások, erők 

Hang-, fényjelenségek  

Különféle eredetű hangok 

felismerése, játékos 

megfigyelések végzése. 

Játékos fény-, árnyékkísérletek 

megfigyelése, reprodukálása. 

A tapasztalatokról rövid 

mondatok alkotása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

beszédértés, aktív és 

passzív 

szókincsbővítés. 

1.3. Energia  

Energiaforrások a háztartásban 

Energiatakarékosság  

Játékos kísérletek végzése 

melegítésre, fűtésre.  

Szógyűjtés a tapasztalatokkal 

kapcsolatban, rövid mondatokba 

illesztésük. 

 

1.4. Információ 

Jel, jelzés, információ  

Információszerzés érzékeléssel, 

az anyagok, élelmiszerek 
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Tankönyvben jelek, 

jelmagyarázatok  

Közlekedési jelek  

Tiltást jelentő jelek  

Kommunikáció az 

állatvilágban, tájékozódás, 

hang, illat alapján 

tulajdonságainak vizsgálata, 

tapasztalatok megfogalmazása.  

Egyszerű jelek, jelzések 

felismerése, értelmezése, 

használata tankönyvekben, 

munkafüzetekben.  

A tiltást jelentő és a közlekedési 

jelek információinak játékos 

gyakorlása, szituációs játékok.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Tulajdonság, időjárás, hang, fény, jelrendszer, szabály, közlekedés, 

kommunikáció, energiatakarékosság.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Rendszerek 
Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás Elemi térbeli és időbeli tájékozódás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Játékos gyakorlatokkal, közvetlen tapasztalatszerzéssel a térbeli és 

időbeli tájékozódás, orientációs képesség fejlesztése. 

Megfigyelőképesség fejlesztése. Kommunikációs képesség fejlesztése. 

Kíváncsiság felkeltése. Pozitív attitűd kialakítása az élővilág, 

növények, állatok iránt. Feladat- és szabálytudat kialakítása. 

Építőjátékokkal szerzett tapasztalatok feldolgozása, analizáló, 

szintetizáló képesség fejlesztése, képzelet, emlékezet fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. Tér, idő, nagyságrendek a 

természetben 

Egyszerű térbeli, időbeli 

relációk, irányok 

Közvetlen iskolai és otthoni 

környezet 

A lakóhely és iskola környéke 

Irányok, távolságok, becslés, 

mérés 

Saját élettörténet (régen és 

most) 

Napok, napszakok, hónapok, 

évszakok 

Időrend, sorrendiség, az idő 

kifejezése a mindennapi 

kommunikációban 

Jeles napok, ünnepek (családi 

és társadalmi ünnepek)  

Tárgyak egymáshoz való 

viszonyítása. 

Történések időrendi 

csoportosítása képek, rajzok, 

ábrák segítségével.  

Matematika: becslés, 

mérés; tájékozódás 

térben és időben. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: növények 

és állatok gondozása, 

hulladékgyűjtés. 

2.2. Rendszer, rendszer és 

környezete  

A rész, és az egész viszonya, 

összetettség  

Az épületek, tárgyak részei 

(lakás, iskola, használati 

tárgyak)  

A növény fő részei  

Növények részeinek összerakása, 

kiegészítése rajzos ábrákon.  

Hulladékgyűjtő használata.  

Iskolai papírgyűjtés, elemek, 

műanyagok gyűjtése. 

Akváriumgondozás, ház körül 

élő állatok etetése, gondozása. 

Szobanövények, kiskerti 
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Az állat testének fő részei  

A lakóhely, iskola 

környezetének állapotmegóvása  

Szelektív hulladékgyűjtés 

Növény és állatgondozás  

növények gondozása.  

2.3. Szerveződési szintek  

Növények, állatok a 

környezetünkben  

Az élőlények élőhelyei, 

táplálkozása, táplálkozási 

módok  

Az állatok élőhelyeiről közvetlen 

tapasztalatszerzés.  

Képek gyűjtése, csoportosítása 

élőhely és táplálkozás szerint.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Irány, idő, sorrendiség, hónap, nap, napszak, évszak, családi, társadalmi 

ünnep, növényi rész, állati testrész, szelektív hulladékgyűjtés, egészséges 

táplálkozás, téli álom, költöző madár, élőlény, háziállat, ház körül élő 

állat, vadon élő állat, táplálék. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 3. Felépítés és működés 
Órakeret 

21 óra 

Előzetes tudás Elemi ismeretek, tapasztalatok a közvetlen élővilágról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelőképesség fejlesztése. Tapasztalatszerzés tanulmányi 

sétákon, kirándulásokon. A szociális képesség fejlesztése kooperatív 

technikák alkalmazásával. A tájékozódási képesség fejlesztése. A 

vizuális észlelés, érzékelés fejlesztése. A tapasztalatok kifejezése 

rajzban, szóban. Kommunikációs képesség fejlesztése. Ismeretek 

szerzése az anyagok közvetlenül érzékelhető tulajdonságairól, az 

élőlények közvetlen környezetéről, növény- és állatvilágról, az 

időjárás elemeiről.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. Anyagok kémiai 

tulajdonságai 

Élő és élettelen természet 

A közvetlen környezetben 

gyakran használt tárgyak 

anyagai 

A víz szerepe, előfordulási 

állapotai  

A víz előfordulása a 

természetben (eső, hó, ivóvíz, 

folyóvíz) 

Az élő és élettelen környezet 

Anyagok vizsgálata érzékszervi 

úton. 

Föld, víz, levegő, műanyag, üveg 

összehasonlítása, megnevezése. 

Csapadékformák megfigyelése, 

évszakokhoz kapcsolása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Anyagok 

tulajdonságai. Víz, 

tisztálkodás. 

3.2. A közvetlen környezet 

növény- és állatvilága 

Életfeltételek (levegő, víz, 

tápanyag, napfény, 

hőmérséklet)  

Az állatok és kicsinyeik 

Közvetlen megfigyelés, elemi 

tapasztalatszerzés a közvetlen 

környezetben élő állatokról, 

növényekről. 

Egyszerű kísérletek végzése a 

különböző életfeltételek 

megvonásával a növényeknél 

(víz, fény, tápanyag megvonása) 
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– búza csíráztatása, 

növekedésének megfigyelése 

különböző körülmények között. 

Ráismerés, megnevezés. 

Csoportosítás adott szempontok 

szerint.  

3.3. A közvetlen környezet 

életközösségei  

Park, erdő, mező, víz, vízpart 

Közvetlen tapasztalatszerzés 

kirándulások, séták során. 

Rajzok készítése a látottakról. 

 

Természetvédelem A természet értékeinek védése – 

konkrét példák megismerése. 

 

3.4. Változatos élővilág 

Zöldségek 

Gyümölcsök 

A közvetlen környezet 

állatvilága (háziállatok, ház 

körül élő állatok, vadon élő 

állatok)  

Séta a piacon, zöldségesboltban. 

Főbb élőlénycsoportok 

felismerése. 

Az élőlények egyszerű csoportba 

sorolása. 

Szobanövények gondozása. 

Házi, illetve ház körül élő állatok 

megfigyelése, megnevezése 

adott szempontok alapján (méret, 

alak, szín, mozgás, szaporodás, 

kültakaró).  

 

3.5. A Föld és a Nap 

A napsugárzás hatása az 

élővilágra 

Az időjárás tényezői 

Csapadékfajták 

Napszakok, évszakok 

Rajzos ábrák készítése. 

IKT-eszközök használata, pl. 

képek keresése.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Életfeltétel, életjelenség, halmazállapot, gyümölcs, zöldség, fa, termés, 

fejlődés, ház körül élő állat, víziállat, kültakaró, időjárási tényező. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 4. Állandóság és változás 
Órakeret 

32 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelőképesség fejlesztése. Kommunikációs képesség fejlesztése. 

Motoros képességek fejlesztése. A környezet megismerése iránti 

érdeklődés kialakítása, egyszerű játékos kísérletekben részvétel. 

Kauzális gondolkodás fejlesztése. Tájékozódó képesség fejlesztése. 

Együttműködés, csoporttechnikák kialakítása. A másik elfogadásának 

erősítése. A percepciós, cselekvéses gondolkodás irányítása, az 

érzékelés pontosítása, a kreativitás és a finommotorika fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4.1. Állapot 

Az anyagok és tárgyak 

érzékelhető tulajdonságai 

(átlátszóság, keménység, 

rugalmasság, érdesség-

simaság, íz, szag, szín) 

Becslés, mérés 

A hétköznapi életben használt 

egyszerű tárgyak, anyagok 

csoportosítása fizikai jellemzőik 

alapján (szín, nagyság, anyag, 

hőmérséklet…).  

(Az anyagfajta és használata 

közti összefüggés felismerése.) 

Matematika: becslés, 

mérés; érzékelhető 

tulajdonságok (szín, 

forma). 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 



 284 

A mindennapi életben 

használatos mennyiségek 

Természetes mérőeszközök 

(pohár, kanál, csipetnyi…)  

Egyszerű kísérletekkel, játékos 

formában a figyelem irányítása.  

anyagfajták, 

megmunkálásuk, 

ajándékkészítés.   

4.2. Változás 

– Fizikai változások:  

Alakváltozások 

Halmazállapot-változások 

felismerése, megnevezése 

(olvadás, fagyás) 

Az évszakok változásai 

Helyzet- és helyváltoztatás 

Gyurmázás, alakváltozás 

megfigyelése.  

A víz különböző megjelenési 

formáinak vizsgálata. 

Közvetlen tapasztalatszerzés a 

természetben. 

Képek csoportosítása az 

évszakokról, rajzok készítése.  

Mozgásos cselekvéssorok, 

játékos gyakorlatok során a 

helyzet- és helyváltoztatás 

megkülönböztetése. 

Testnevelés és sport: 

hely-, 

helyzetváltoztatás.  

– Kémiai változások 

Az égés, az égés haszna, 

kára 

Tűzvédelem 

A tűzoltók munkája 

Beszélgetés, képek, ábrák 

elemzése, rajzok készítése az 

égésről.  

Szituációs gyakorlatokban 

részvétel tűzriadó esetére. 

 

– Biológiai változások 

Életszakaszok (növények 

életében) 

Életszakaszok az ember és 

az állatok életében 

(születés, növekedés, 

fejlődés, öregedés) 

A növények, állatok élete a 

különböző évszakokban  

Képek, ábrák segítségével 

sorbarendezés, csoportosítás, 

Megfigyelések végzése. 

Zöldségnövények, virágmagok 

ültetése, gondozása, a fejlődés 

rajzos ábrázolása, közös tabló 

készítése.  

Fotók, filmek, videók elemzése. 

 

4.3. Folyamat 

Termék-előállítás, 

újrahasznosítás  

Só-liszt gyurmából 

ajándékkészítés, gyümölcs-, 

zöldségsaláták készítése.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Anyag, tulajdonság, becslés, mérés, halmazállapot-változás tűz, tűzoltás, 

mozgási helyzet, életszakasz, növekedés, fejlődés.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 5. Az ember megismerése és egészsége 
Órakeret 

36 óra 

Előzetes tudás Elemi ismeretek a tanuló saját testéről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatok szerzése, saját testének és tulajdonságainak 

megismerése játékos gyakorlatokon keresztül, a figyelem, az 

érzékelés, az észlelés, a kíváncsiság, érdeklődés felkeltése, társai, a 

más sérült ember elfogadása, segítése képességeinek megfelelően. 

Motoros képességek fejlesztése. A téri orientációs képesség 

fejlesztése. Szociális képességek fejlesztése. Feladat- és szabálytudat 

erősítése, a problémák felismerése, okok keresése, empátiakészség 

fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
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pontok 

5.1. Az emberi test fő részei  

Érzékszervek  

Testmozgás és az egészség  

Rész, egész viszonyának 

felismerése, kiegészítés rajzban, 

puzzle játék.  

Mozgásos játékokban való aktív 

részvétel.  

Testnevelés és sport: 

mozgásos játékok.  

5.2. Önfenntartás 

Az emberi test fő részei 

Időjárásnak megfelelő 

öltözködés  

Érzékszerveink és védelmük 

magunkon és másokon  

Helyes étkezési szokások  

Helyes tisztálkodási szokások  

A helyes és helytelen viselkedési 

és tevékenységi forma 

megkülönböztetése.  

Babaöltöztetés az időjárásnak 

megfelelően.  

Játékos gyakorlatok végzése.  

Az étkezési és tisztálkodási 

szokások gyakorlása.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

öltözködés, étkezés, 

tisztálkodás.  

5.3. Szaporodás, egyedfejlődés  

Különböző életkorok  

Fényképek, képek gyűjtése, 

csoportosítása.  

 

5.4. Öröklődés 

A család tagjai  

Külső tulajdonságok (arc, 

alkat)  

Hasonlóságok, különbözőségek 

felismerése.  

Erkölcstan: család. 

5.5. Magatartás  

Helyes emberi viselkedési 

formák megfigyelése  

A gyerekekre leselkedő 

veszélyek  

Hasonlóság – különbözőség, 

helyes – helytelen 

megkülönböztetése.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Testrész, a fej részei, egészség, betegség, higiénés szabály, tisztálkodási 

eszköz, egészséges táplálkozás, érzékelés, napirend, testmozgás, helyes 

öltözködés, emberi tulajdonság, hasonlóság-különbözőség, helyes-

helytelen, veszély, veszélyhelyzet, testmozgás, emberi életkor. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 6. Környezet és fenntarthatóság  
Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás Elemi ismeretek a közvetlen környezetünkből. Tapasztalatok szerzése 

sétákon, kirándulásokon.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelés, ráismerés képességének fejlesztése. Feladattudat, 

szabálytudat kialakítása. Csoportban való együttműködés kialakítása. 

A másik gyerek elfogadása. Az esztétikai érzékenység fejlesztése. 

Felnőtt segítségének elfogadása. Szelektív hulladékgyűjtés 

segítséggel. Együttműködő, aktív részvétel kirándulásokon. 

Kíváncsiság, motiváltság felkeltése és fenntartása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

6.1. Globális környezeti 

rendszerek.  

Az egészséges, gondozott 

környezet jellemzői 

A környezet rendjének betartása, 

óvása. 

 

6.2. Az élő és élettelen környezeti 

tényezők  

----  
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6.3. A környezeti rendszerek 

állapota, fenntarthatóság 

Egészséges, gondozott 

környezet 

A közvetlen környezet 

(tanterem, lakás, szoba) 

rendjének megteremtése, 

megóvása 

Vizek védelme, víztakarékosság 

Természetvédelem 

Növény- és állatgondozás a 

tanuló közvetlen környezetében 

Környezetszennyezés 

Szelektív hulladékgyűjtés  

A közvetlen környezet, iskola, 

lakóhely rendjének 

megteremtése, megóvása, 

ruházat, bútorzat tisztaságának 

megóvása. 

Információs jelek felismerése, 

rajzok készítése, képek gyűjtése. 

A szobanövények, kerti 

növények gondozása, akváriumi 

állatok gondozása (hal, teknős) 

segítséggel. 

Madáretető készítése, madarak 

etetése télen. 

 

Energiatakarékosság 

Takarékosság az árammal, a 

vízzel 

Elemi szintű 

energiatakarékossági technikák 

gyakorlása (villany lekapcsolása, 

víz elzárása). 

 

A Föld szépsége, egyedisége 

A közvetlen környezetben 

előforduló parkok, erdők, vizek  

Sétákon, kirándulásokon 

részvétel. 

Adott szempontok szerint 

irányított megfigyelések 

végzése. 

Az élményekről, tapasztalatokról 

rajzok készítése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tisztaság, rend, egészséges környezet, természetvédelem, talaj, víz, 

szemetelés, takarékosság, növény, állat, élőlény, növény- és 

állatgondozás.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végére 

A szociális képességének fejlődése során alakuljon ki a tanuló 

együttműködése társaival és tanárával. Irányítás segítségével 

megfigyelések végzése, adott szempontok szerinti válogatás, 

csoportosítás és egymáshoz rendezés. Az időbeli események helyes 

sorrendbe állítása. Érdeklődése, kíváncsisága, motiváltsága egyre 

hosszabb ideig fenntartható. A tapasztalatok kifejezése egyszerű, rövid 

mondatokkal. Biztonságos tájékozódás a közvetlen környezetében. Az 

ismert állatok, növények adott szempontok szerinti csoportosítása, 

megnevezése. Elemi ismeretek szerzése saját testéről. Életkorának és 

képességeinek megfelelő ismeretek az energiatakarékosságról, a 

szelektív hulladékgyűjtésről, a szabályok betartása. Együttműködő 

részvétel kirándulásokon, sétákon, egyszerű játékos kísérletek 

végzésében.  

 

 

 

 

3-4.évfolyam 
 

Célok 
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 A megismerési módszer, tartós figyelem, emlékezet fejlesztése. 

 A gondolkodási müveletek fejlesztése, egyszerü összefüggések felismerése. 

 Az összetartozók egymáshoz rendelése, a lényeg kiemelése.  

 A természet periodicitásának megfigyeltetése, környezetvédő szokások bővítése. 

Természetvédelem az életkornak megfelelően.  

 A természet szépségének, változatosságának felfedezése. 

 Tapasztalatok gyüjtése, egyszerü szóbeli megfogalmazása.  

 A munka és vizsgáló eszközök  használata.   

 Helyes  magatartási  szokások  megerősítése,  tisztaságra, rendre szoktatás.  

 Pozitív attitüd kialakítása a másság, illetve mások elfogadására megsegítésére.  

 Az egészséges élet alapvető szokásainak erősítése. 

 A helyes táplálkozás, fogápolás elsajátítása. Az érzékszervek védelme. 

 

 
 

Fejlesztendő készségek, képességek, attitüdök 
 

 Percepciós készség, felismerő - ráismerő készség grafomotoros készség az 

elemzés készsége, a vizsgálódás képessége, megfigyelő képesség, sorba 

rendezés, szóbeli kifejezőképesség,  téri  tájékozódás,  időbeli  tájékozódás  

képessége.  Gondolkodási képesség.  

 Becslés, mérés képessége. Elemi szintü általánosítás képessége.  

 A vizuális, a szociális, a dramatikus, alkotó képesség utánzó képesség. 

 Megismerési módszerek, tapasztalat, megfigyelés, csoportosítás, alkalmazásának 

képessége. 
 Természettudományos ismeretszerzési képesség.  
 Érdeklődés természet iránt, a változások iránt, élőlények iránt.  

 Az érzékszervek célirányos használata, óvása, egyszerü cselekvések minta 

követéssel, egészséges táplálkozási szokások alapozása. 
 Pozitív attitüd. Összehasonlítás, csoportosítás képessége. 

 A szükebb és tágabb környezetben való eligazodás képessége. 

 Folyamatos gyermeki aktivitás. A cselekvésbe ágyazott megismerési tevékenység 

 

 

 

Tevékenységek 

 
 Megfigyelések, mérés becslés, összehasonlítás. 

 Gyüjtőmunka, kéreg, levél termés gyüjtése, képek gyüjtése tablók, 

gyüjtemények készítése.  

 Rajzok, napló készítése.  

 Ismeretszerzés médiából és más tanórán kívüli forrásból. Újságokból, 

gyermeklexikonokból, természettudományos könyvekből ismeretszerzés. 

 Filmek, hanganyagok elemzése segítséggel, kirándulás, séta, erdei iskola 

tapasztalat szerzések.  

 Egyszerü kísérletek megfigyelése és végzése. Aktív részvétel az iskolai és az 

otthoni feladatok végzésében. 

 Kisebb takarítás, portörlés, virágöntözés, bevásárlás, játékok tisztítása, rendrakás. 
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 A lakóhely és környékének bejárása, megfigyelése, szóbeli beszámolás, fénykép, 

 képgyüjtés. 

 Szituációs játékok, helyzetgyakorlatok, dramatizálás az egészséges életmódra 

törekvés, helyes fogápolási szokások gyakorlása, illemszabályok gyakorlása ( 

együtt élés elemei szabályai, társas viselkedés, segítség adás, köszönet-nyilvánítás 

 Séta kirándulás, különböző növényi társulások, állatok élőhelyeinek, 

életmódjának megfigyelése, tapasztalatok gyüjtése. Gondoskodás az állatokról. 

Szobanövények  gondozása 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 1. Anyag, energia, információ 
Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 
Az anyagok érzékelhető tulajdonságainak felismerése, játékos 

kísérletekben részvétel. Egyszerű jelek, jelzések felismerése, elemi 

ismeretek az energiáról.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megismerés módszereinek bővítése. A szociális, együttműködő 

képesség fejlesztése. Csoportmunka, kooperatív technikák 

alkalmazása. Kauzális gondolkodás fejlesztése. Tapasztalatok szerzése 

a közvetlen környezetben és az élettelen természetben előforduló 

anyagokról, kölcsönhatásokról, az ismeretek bővítése. A tapasztalatok 

feldolgozása szóban, írásban, rajzban. Információk feldolgozása 

különböző területekről, információs jelek felismerése. 

Energiatakarékosságra nevelés. Kommunikációs készség fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Anyag 

A környezetben előforduló 

gyakori anyagfélék 

Anyag-forma kapcsolata  

Halmazállapot 

Csapadékformák 

Anyagok halmazállapotainak 

felismerése, megnevezése, 

tapasztalatszerzés, kísérletezés. 

Csoportosítás halmazállapotok 

szerint.  

A tapasztalatok rögzítése 

rajzban, tabló készítése.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: anyagfélék.  

1.2. Kölcsönhatások 

Mágnes, vonzás, taszítás 

Mozgások  

Iránytű  

Megfigyelések, játékos 

kísérletek.  

Anyagok csoportosítása a 

mágnesesség alapján. 

Ismerkedés az iránytűvel.  

 

1.3. Energia 

Energiaforrások  

Energia felhasználása  

Energiát felhasználó 

berendezések, fűtő, hűtő 

háztartási eszközök 

Energiafajták (nap, szél, víz, 

elektromos, fény) 

Egyszerű kísérletek, játékok 

készítése (szélforgó).  

Gyűjtőmunka, beszámoló 

készítése az energiáról. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: energia a 

háztartásban.  

1.4. Információ  

Jel, jelzés, információ  

Jelek, jelmagyarázat, 

tankönyvek  

Múzeumlátogatás. 

Könyvtárlátogatás.  

Kirándulások, séták állatkertben, 

természetvédelmi területeken, 

Vizuális kultúra: 

információs jelek.  
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Közlekedési jelek  

Tiltást, veszélyt jelentő jelek  

Tűz és katasztrófa elhárítására 

felhívó jelek  

Kommunikáció az 

állatvilágban (hang, fény, illat 

alapján)  

tanösvényeken.  

Részvétel tűzriadós 

gyakorlatokban, szituációs 

játékokban.   

Információgyűjtés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Halmazállapot, halmazállapot-változás, mágneses kölcsönhatás, iránytű, 

háztartási elektromos eszköz, energiafajta, jelzés, jelrendszer.  

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Rendszerek 

Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás Elemi tájékozódási ismeretek. Rész-egész viszonya. A tanuló saját 

élettörténetének eseményei. Az idő sorrendisége.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tér, idő orientációs képesség fejlesztése. Kommunikációs képesség 

fejlesztése. Analizáló, szintetizáló képesség fejlesztése. 

Megfigyelőképesség fejlesztése. Feladattudat, szabálytudat erősítése. 

Szociális, együttműködő képesség fejlesztése. Kooperatív technikák 

elsajátítása, gyakorlása. Elemi térképolvasás gyakorlása. Pozitív 

érzelmek, attitűd, képzelet, emlékezet fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. Tér, idő, 

nagyságrendek 

A lakóhely és 

környéke  

A saját felszerelés 

pontos helye a 

lakásban, osztályban  

A lakóhely 

közigazgatási, 

kulturális, 

egészségügyi 

intézményei 

Irányok, távolság, 

hosszúság 

Fő világtájak, iránytű  

Magyarország 

domborzati térképe  

Alapvető térképjelek 

(államhatár, felszíni 

formák, vizek, főváros, 

települések, útvonalak)  

Alaprajz, térkép, 

kicsinyítés, nagyítás 

Tájékozódás az 

időben, saját 

élettörténet a 

születéstől máig  

Tapasztalatok szerzése séták, 

kirándulások alkalmával.  

Rajzos ábrák, makettek készítése.  

Terepasztal berendezése.  

Játékos tájékozódási gyakorlatok 

iránytűvel.  

Események időbeli 

sorrendbeállítása, időszalag, 

időnaptár készítése.  

Események, jelenségek rögzítése, 

fogalmazás szóban, írásban, 

rajzban.  

Matematika: mértékegységek, 

mérés, becslés, nagyítás, 

kicsinyítés. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

ünnepi versek. 

 

Ének-zene: ünnepi dalok.  
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Az idő mérése, alkalmi 

és szabványegységei, 

az idő becslése, 

mértékegységei  

Jeles napok, ünnepek 

Nemzeti ünnep  

2.2. Rendszer, rendszer 

és környezete  

Rész, egész, 

összetettség, funkció 

(élőlények, épületek, 

tárgyak, eszközök 

részei) természetes és 

mesterséges (épített) 

környezetben 

A növények, 

zöldségek, 

gyümölcsök részei, a 

virág részei, a mag, a 

termés részei  

Az állatok 

testfelépítése, 

testrészei  

A közvetlen és tágabb 

környezet állapotának 

megóvása  

Környezetvédelem  

Irányított megfigyelések, 

elemzések alapján játékos 

szerelési, építési gyakorlatok.  

A növények, állatok és részeik 

csoportosítása adott szempontok 

alapján.  

Tanulmányi séták, kirándulások, 

megfigyelések, tapasztalatok 

megfogalmazása szóban és 

írásban, rajzok, tablók készítése.  

Szelektív hulladékgyűjtés 

gyakorlása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: eszközök 

használata, tárgyak készítése. 

2.3. Szerveződési szintek  

Élőlény, egyed, 

csoport, életközösség 

Az élőlények 

csoportjai  

Az élőlényekre 

jellemző tulajdonságok  

A lakóhely felépítése, 

működése  

Csoportosítás adott szempontok 

szerint (élőhely, kültakaró, 

mozgás, végtagok, táplálkozás, 

szaporodás, életmód).  

Megfigyelés a természetben 

(állatkert, vadaspark, a 

baromfiudvarban, stb.), 

képanyagon, filmen, IKT-

eszközök használata.  

Egy választott élőlényre jellemző 

tulajdonságok megfigyelése, 

elemzése.  

A terepasztal felépítése 

makettekkel, utakkal stb.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Középület, térkép, időmértékegység, ünnep, élőhely, kültakaró, mozgás, 

táplálkozás, szaporodás, életmód, életközösség.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 3. Felépítés és működés 
Órakeret 21 

óra 

Előzetes tudás Elemi ismeretek a környezet természetes és mesterséges 

anyagairól, megmunkálásáról, a halmazállapotok változásairól.  

A tematikai egység Megfigyelés, összehasonlítás, vizsgálódás képességének 
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nevelési-fejlesztési céljai fejlesztése. Kommunikációs képesség fejlesztése. Közvetlen 

tapasztalatszerzés és -feldolgozás tanulmányi séták és 

kirándulások során. Az analizáló, szintetizáló készség 

fejlesztése. Érdeklődés, motiváltság folyamatos fenntartása. A 

természet megismerésében pozitív attitűd erősítése. Szociális 

képesség fejlesztése. A kooperatív technikák alkalmazása. 

Információszerző eszközök használata. Kommunikációs 

képesség fejlesztése. Kauzális gondolkodás fejlesztése, 

tájékozódási képesség fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. Az anyagok kémiai 

tulajdonságai 

Élő és élettelen természet 

A környezet anyagai 

A természetben előforduló 

és mesterséges anyagok (fa, 

fém, levegő, víz, talaj)  

Anyagformák és 

tulajdonságaik 

Az anyagok 

megmunkálhatósága 

Természetes és mesterséges 

anyagok gyűjtése, 

csoportosítása.   

Az anyagfajták és a használat 

közötti összefüggés felismerése. 

Vágás, tépés, gyurmázás. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Az anyagok 

megmunkálása. 

Anyagfajták. 

A víz szerepe 

A víz előfordulása a 

természetben 

Eső, hó, jégeső, folyóvíz, tó 

Az ivóvíz 

A víz vizsgálata, 

halmazállapotainak 

megnevezése, felismerése, a víz 

hőfokának mérése. 

A csapadék különböző 

formáinak megkülönböztetése.  

A víz mint életfontosságú anyag 

tudatosítása.  

 

Vízben oldódó és nem 

oldódó anyagok  

Egyszerű kísérletek végzése 

cukorral, sóval, homokkal, 

kaviccsal.  

 

3.2. Az élő és élettelen 

környezet  

Termesztett növények 

Növénytermesztés, 

állattenyésztés  

Életjelenségek: táplálkozás, 

légzés, növekedés, fejlődés, 

mozgás, szaporodás  

Életfeltételek (levegő, víz, 

tápanyag, napfény, 

hőmérséklet) 

A növény élete az ültetéstől 

a terméshozatalig  

Az életjelenségek megfigyelése, 

egyszerű kísérletek végzése.  

Babnövény ültetése, fejlődési 

napló vezetése.  

Az állatok életfeltételeinek 

vizsgálata konkrét példákban 

(akváriumi halak, kutya, macska, 

hörcsög, papagáj megfigyelése). 

 

Az állatok szaporodása  

Különféle szaporodási 

formák (pete, tojás, 

elevenszülő)  

Az életfeltételek, 

Az állatok életjelenségeinek, 

utódgondozási szokásainak 

megfogalmazása. 

Kicsinyeik megnevezése.  

Megadott szempontok szerinti 
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életjelenségek az ember 

életében 

csoportosítás.  

3.3. A lakóhely közvetlen és 

tágabb környezetében 

található életközösségek  

Park, erdő, rét, mező, vizek, 

vízpartok  

Élőhely 

Természetvédelem 

Kirándulások, séták során 

élőlények megfigyelése. 

Az élőlények közötti kapcsolatok 

felismerése.  

A természet értékeinek védése.  

 

3.4. Változatos élővilág 

A közvetlen környezet 

növényvilága (fák, bokrok, 

virágos növények) 

A zöldségeskert, 

gyümölcsöskert növényei 

A növény részei 

A virág része, a termés és 

részei 

Néhány lágyszárú, fás szárú 

növény 

A gomba 

Főbb állatcsoportok 

A vadon élő állatok és a 

házi és ház körül élő állatok 

Az élőlények csoportjai 

(növény, állat, ember) 

Madár, emlős, rovar  

Séta a piacon, zöldségesboltban, 

állatkertben, vadasparkban, 

díszállat- kereskedésben. 

Séta a piacon, zöldségesboltban, 

konyhakertben, gyümölcsösben. 

A zöldség- és gyümölcsfélék 

érzékelhető, mérhető 

tulajdonságainak vizsgálata. 

Megfigyelés, analízis-szintézis, 

tapasztalatok rögzítése rajzban, 

írásban. 

Az állatok jellemzőinek 

megfigyelése a kültakaró, 

mozgás, végtagok, táplálkozás, 

szájszerv, érzékelés, szaporodás 

szerint.  

A vadon élő és a házi állatok 

csoportosítása. 

Képek csoportosítása. 

Rajzok, tablók készítése. 

Az élőlények egyszerű 

csoportosítása adott szempontok 

alapján.  

 

3.5 A Föld és a Nap 

A Föld alakja, mozgásai 

Napszakok, évszakok 

változása 

Az időjárás tényezői 

(napsugárzás, hőmérséklet, 

csapadék, szél) 

A víz körforgása 

Napenergia  

Megfigyelések a természetben, 

maketten, képek, filmek 

segítségével.  

Elemi ismeretek gyűjtése az 

égitestekről. 

Elemi szintű térképismeret 

szerzése. 

Megfigyelések végzése a Nap 

állásáról és a csillagos égboltról. 

Planetárium-látogatás. 

Időjárási naptár készítése. 

Távcső használata. 

IKT-eszközök használata.  

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Életfeltétel, életjelenség, a víz különböző halmazállapotai és 

előfordulása, oldhatóság, növénytermesztés, állattenyésztés, 

zöldségek, gyümölcsök részei, szaporodásuk, élőhely, égitest, 

időjárási tényező, a víz körforgása.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 4. Állandóság és változás 
Órakeret 

31 óra 

Előzetes tudás Az anyagok érzékelhető tulajdonságai. Egyszerű becslések, mérések. 

Halmazállapot-változások. Anyagmegmunkálás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megismerőképesség fejlesztése. Kreativitás fejlesztése. 

Kommunikációs képesség fejlesztése. Tér-, időorientációs képesség 

fejlesztése. A szociális képességek, együttműködő képesség 

fejlesztése. Kauzális gondolkodás fejlesztése. Analizáló, szintetizáló 

készség fejlesztése. Figyelem, emlékezet fejlesztése. A helyes 

magatartási normák erősítése. Kreativitás fejlesztése, kritikai érzék 

fejlesztése, a helyes és helytelen megkülönböztetése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4.1. Állapot 

Anyagok és testek mérhető 

tulajdonságai  

A mérhető anyagi 

tulajdonságok felismerése, 

megismerése, mérése  

Mérési rendszerek (tömeg, 

hosszúság, hőmérséklet, 

űrtartalom) 

Hőmérő – Celsius skála 

(szobahőmérséklet, 

testhőmérséklet, láz)  

A mérhető tulajdonságok 

vizsgálata, a vizsgálati 

módszerek gyakorlása 

(megfigyelés, viszonyítás, 

becslés, mérés). 

A figyelem irányítása, az 

emlékezet mobilizálása. 

Mérőeszközök használatának 

gyakorlása.  

Matematika: mérés, 

mértékegységek.  

4.2. Változás 

– Fizikai változások 

Alakváltozások (aprítás, 

darabolás, aprózódás) 

Halmazállapot-változások 

(olvadás, fagyás, párolgás, 

csapadékformák, 

fagyasztás, szárítás, locsolás 

a háztartásban) 

Az évszakok változásai, 

következményei a 

természetben, a mindennapi 

életben  

Helyzet- és helyváltoztatás 

A változásokat kiváltó hatások 

azonosítása a mindennapi 

környezetben megfigyelhető 

jelenségek esetében. 

A természetben lejátszódó és az 

ember által létrehozott 

halmazállapot-változások 

megfigyelése, megbeszélése. 

Képek gyűjtése, rendezése adott 

szempontok alapján.  

Rajzok, tablók készítése. 

Időjárási naptár készítése. 

A mozgásban megnyilvánuló 

állandóság és változás 

megfigyelése, tanulmányozása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Anyagok 

feldolgozása. 

Hulladékgyűjtés, 

hulladékhasznosítás.  

 

Testnevelés és sport: 

mozgás, sportágak.  

– Kémiai változások 

Az égés, tűz, tűzvédelem, 

tűzoltás eszközei 

A tűzoltók munkája 

A változások felismerése, az 

összefüggések megértése.  

Megfigyelés, beszélgetés, képek, 

ábrák elemzése. 

Éghető és éghetetlen anyagok 

csoportosítása. 

Teendők tűzriadó esetén.  

Információs jelek felismerése. 

Aktív részvétel tűzriadós 

gyakorlatokban.  
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– Biológiai változások  

Életszakaszok (növények, 

állatok, ember) 

Csírázás, növekedés, 

fejlődés, öregedés, 

lebomlás, komposztálás 

Növények, állatok 

évszakonkénti változásai 

(Az évszakok változásainak 

következményei a 

növények, állatok életében) 

Az ember életkori szakaszai 

A változások oka, iránya 

(Megfordítható és nem 

megfordítható változások) 

Keverékek, oldatok 

Égés 

A biológiai változások, 

mozgásjelenségek megfigyelése 

a közvetlen környezetünkben.  

A ciklikus változások 

megfigyelése a növények, 

állatok életében. 

Az ember életkori szakaszainak 

jellemzői – beszélgetések, saját 

élmények, családi fényképek 

segítségével. 

Ismerkedés az egyirányú 

életfolyamatokkal. 

Tea, limonádé készítése. 

Egyszerű anyagokból keverékek 

készítése és szétválasztása.  

 

4.3. Folyamat 

Példák a hulladék 

újrahasznosítására (papír, fém, 

műanyag) 

Termék előállítása 

(papírgyártás, kenyérsütés)  

Az ember természetalakító 

tevékenysége (természeti és 

épített környezet) 

Megfigyelések, képek elemzése. 

Filmeken, ábrákon, képeken 

összefüggések felismerése.  

 

Gyümölcslé, szörp, lekvár 

készítése felnőtt segítségével. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Becslés, mérés, anyagi tulajdonság, mérőeszköz, mértékegység, a víz 

változásai, égés, tűz, tűzoltás, életszakasz, újrahasznosítás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 5. Az ember megismerése és egészsége 
Órakeret 

36 óra 

Előzetes tudás A tanuló saját testrészeinek felismerése, az egészséges életmód elemi 

szabályainak ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megismerési módszerek, tartós figyelem, emlékezet fejlesztése, a 

szociális képesség, interperszonális képesség fejlesztése, 

empátiakészség fejlesztése, helyes magatartási szokások megerősítése, 

pozitív attitűd kialakítása a mássággal kapcsolatban, illetve a mások 

elfogadására, megsegítésére; az egészséges életmód alapvető szabályai 

betartásának erősítése. Kommunikációs képesség fejlesztése. A 

motoros képességek fejlesztése. A kauzális gondolkodás fejlesztése, 

döntési képesség fejlesztése, az időbeli tájékozódás képessége, az 

összehasonlítás, viszonyítás képességének fejlesztése, az elemi 

ítéletalkotás képességének fejlesztése. Együttműködési formák 

működtetése, problémaérzékenység fejlesztése.   

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

5.1. Az emberi test részei 

A mozgás szerepe az 

egészséges életmódban 

A főbb testrészek megnevezése. 

Játékos gyakorlatok a testrészek 

mozgatására. 

Testnevelés és sport: 

játék, sport.  
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Játék, sport  

5.2. Az érzékszervek védelme 

Egészséges életmód  

Egészséges táplálkozás  

Helyes fogápolás 

Egészség és betegség (néhány 

fertőző gyermekkori betegség) 

A káros élvezeti szerek  

A helytelen táplálkozás okozta 

problémák felismerése. 

Figyelem a hang- és 

fényártalmakra.  

Csoportosítás, gyűjtőmunka, 

rajzolás és tablókészítés az 

egészséges életmóddal 

kapcsolatban.  

A helyes viselkedési szokások 

megismerése betegség esetén, 

részvétel szituációs játékokban.   

A káros élvezeti szerek 

elutasítása.  

 

5.3. Szaporodás, egyedfejlődés  

Az életkori szakaszok 

időbelisége a születéstől a 

halálig  

Információgyűjtés a családról, 

feldolgozás, tablókészítés.   

Rajz- és tablókészítés.  

 

5.4. Öröklődés 

A család 

Különböző emberi külső és 

belső tulajdonságok (ilyen 

vagyok) 

Tulajdonságok megnevezése, 

csoportosítás (külső-belső). 

Hasonlóságok, különbségek 

észrevétele. 

 

5.5. Magatartás 

Helyes magatartási formák a 

betegség megelőzésében 

Viselkedések betegség esetén  

Viselkedés közösségekben 

Önismeret  

Veszélyek a gyerekekre  

A károsító szerek elutasítása.  

Veszélyeztető magatartásformák 

felismerése.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Az emberi test részei, tisztálkodás, tisztálkodási eszköz, gyermekbetegség, 

védőoltás, fertőzés és járvány, orvos, gyógyszer, helyes táplálkozás, 

fogápolás, mozgás, sport, testedzés, életműködés, növekedés, változás, 

önismeret.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 6. Környezet és fenntarthatóság 
Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás Igény a környezet rendjére. Elemi szintű energiatakarékossági 

technikák. Sétákon, kirándulásokon szerzett tapasztalatok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megfigyelőképesség fejlesztése. Pozitív attitűd kialakítása a 

természet szépségének megóvására, természetszeretetre. 

Kommunikációs készség fejlesztése. Ok-okozati összefüggések 

felismerése képességének fejlsztése. Problémamegoldó képesség 

fejlesztése. Energiatakarékosságra törekvés erősítése. Kooperatív 

technikák alkalmazása. A kauzális gondolkodás és a kritikai érzék 

fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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6.1. Globális környezeti 

rendszerek 

Az egészséges, gondozott 

környezet  

Törekvés a tisztaságra és a 

rendre. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

természetes és épített 

környezet. 

Növény- és 

állatgondozás.  
6.2. Élő és élettelen környezeti 

tényezők 

Élő és élettelen 

megkülönböztetése konkrét 

példák alapján a közvetlen 

környezetben. 

6.3. A környezeti rendszerek 

állapota, fenntarthatóság 

Egészséges, gondozott 

környezet 

A közvetlen és tágabb 

környezet (iskola, lakás, 

közlekedési eszközök, parkok, 

játszóterek rendjének megóvása 

Vizek védelme, víztakarékosság 

Tablókészítés, plakátkészítés, 

képek gyűjtése, csoportosítás, 

elemzés a közvetlenebb és 

tágabb környezetről.  

Törekvés a víztakarékosságra.  

Természetvédelem 

Növény- és állatgondozás a 

tanuló közvetlen környezetében 

Élősarok növényeinek 

(dísznövények, palánták) 

gondozása, növényültetés. 

Kisállatok gondozása. 

Felelősség a rábízott 

élőlényekért. 

Madáretető készítése, madarak 

etetése télen. 

Környezetszennyezés 

Levegő-, talaj-, vízszennyezés 

Szelektív hulladékgyűjtés 

A levegő, víz, talaj szennyező 

anyagainak megfigyelése a 

természetes és mesterséges 

környezetben.  

Egyszerű kísérletek végzése a 

különböző szennyező 

anyagokkal.  

 

Energiatakarékosság 

Takarékosság az árammal, a 

vízzel 

Fűtés, szellőztetés 

Törekvés az energiatakarékos 

életvitelre, egyszerű technikák 

gyakorlása, szituációs játékok.  

 

A Föld szépsége, egyedisége 

A lakóhely közvetlen 

környezetében előforduló 

természeti nevezetesség 

Nemzeti parkok, tájvédelmi 

körzetek – információs jelek  

Információs jelek felismerése. 

Séta, kirándulás során 

megfigyelések végzése. 

 

A tanuló közvetlen 

környezetében előforduló 

kulturális értékek 

Színház-, múzeumlátogatás, 

emlékhelyek, templomok 

megtekintése.  

IKT-eszközök használata.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szelektív hulladékgyűjtés, természetvédelem, energiatakarékosság, 

víztakarékosság, környezetszennyezés, növény-, állatgondozás, felelősség, 

Nemzeti Park, tájvédelmi körzet.  
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A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végére 

Tapasztalatok, megfigyelések, ismeretek szerzése a környezetben 

előforduló legismertebb tárgyak, anyagok tulajdonságairól, az 

élőlényekről, természeti formákról, jelenségekről. Aktív részvétel 

egyszerű kísérletek, mérések végzésekor. Tapasztalatok megfogalmazása 

szóban, rajzos formában. Adott szempontok szerint csoportosítás. 

Egyszerű összefüggések felismerése. Tájékozódás térben, időben a 

tanuló saját lakóhelyén. Irányok, iránytű használata. Az idő mérése, 

mértékegysége. Elemi szintű térképismeret. A másság elfogadása. A 

sérült embertársak segítése. Társainak és saját testének védelme. Aktív 

részvétel a környezet óvásában. Szelektív hulladékgyűjtés. 

Energiatakarékosságra törekvés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÉSZETISMERET 
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Óraszámok 

 
Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám - - - - 1.5 2 3 4 

Éves óraszám - - - - 55 74 111 148 
 

 

Témakörök 

 
Témakör Évfolyamok 

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

Anyag, energia, információ - - - - x x x x 

Rendszerek - - - - x x x x 

Felépítés és 

működés 

kapcsolata 

- - - - x x x x 

Állandóság, 

változás 

- - - - x x x x 

Az ember megismerése és 

egészsége 

- - - - x x x x 

Környezet, fenntarthatóság - - - - x x x x 

Anyag, kölcsönhatás, energia, 

információ-kémia 

- - - - - - x x 

Felépítés és a működés 

kapcsolata-kémia 

- - - - - - x x 

Anyag, kölcsönhatások,energia - - - - - - x x 

Az ember megismerése - - - - - - x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5–8. évfolyam 

Célok 

 Természettudományosan megalapozott, a tanulók által is megfigyelhető, 

megvizsgálható, különböző ismeretszerzési forrásokból megerősíthető 

tudás átadása a környezet tárgyairól, élőlényeiről, jelenségeiről, 
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folyamatairól. 

 Az életkornak megfelelő és a speciális nevelési igényekkel összhangban lévő 

megismerési módszerek megtanítása. 

 A közvetlen környezetben végezhető - természettel kapcsolatos - 

tevékenységek  elsajátíttatása. 
Feladatok 

 Az elemi természettudományos nevelés. 

 Alapozza meg a földrajzi ismeretek tanulását. Segítse a térképen való 

tájékozódás biztonságának kialakulását. 

 Motiválja a szükebb és tágabb környezet megismerése iránti igényt 

 Fejlessze a tanuló tájékozódási képességét,  térben, időben és saját 

személyére  vonatkozóan. 

 Ismertesse meg az élő és élettelen természet kölcsönös egymásra hatását, 

sokféleségét. 

 Megismertetni a testi-lelki fejlődés szakaszait. 

 Nevelje a tanulókat környezetük szépségét érzékelni tudó, azért tudatosan tenni 

képes emberré. 

 Keltse fel a tanulókban haza iránti megbecsülést, szeretetet a közösséghez 

tartozás érzését. 

 

 

 

5–6. évfolyam 

 

A tantárgy célja: 

 

 szabályokhoz való rugalmas alkalmazkodás képességének fejlesztése 

 a feladattudat erősítése 

 a megismert történelmi, kulturális és természeti értékeink alapján a nemzeti 

összetartozás érzésének erősítése 

  éntudat és énkép fejlesztése 

  pozitív erkölcsi tapasztalatok erősítése 

  az egészséges életmódra való tudatos törekvés technikáinak elsajátítása 

  a mozgás és az egészséges életmód kapcsolatának felismerése 

 .a szociális érzékenység fejlesztése, az együttérző, segítő magatartás erősítése 

  a környezetkímélő, takarékos magatartás, a természet és az épített környezet iránti 

szeretet és a megóvás igénye 

  törekvés az önálló tanulásra, együttműködő, kooperatív, interaktív technikák 

alkalmazására.  

 a tájhoz, a hazához, a közösséghez tartozás örömének , felelőségének és érzelmi 

biztonságának kialakítása 

 térbeli és időbeli tájékozódó képesség  fejlesztése 

 önkifejezési formák erősítése , a szociális képességek fejlesztése 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Anyag, energia, információ 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Az alsó évfolyamokban szerzett ismeretek az élettelen természet 

anyagairól, halmazállapot-változásairól. Egyszerű információs jelek 
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ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Természettudományosan megalapozott, tanulók által megfigyelhető 

tapasztalatok bővítése, alkalmazása, az érdeklődés, a kíváncsiság, a 

motiváció erősítése az élettelen természet anyagai és jelenségei iránt. 

Kommunikációs képesség, kauzális gondolkodás fejlesztése. A 

szociális képesség fejlesztése csoportmunka során. Aktív részvétel 

biztosítása a kísérletekben. Önálló megismerés, tapasztalatok rögzítése 

szóban, írásban, rajzban. Egyszerű információk feldolgozási 

képességének fejlesztése, szociális érzékenység, felelősségtudat 

fejlesztése, ok-okozati összefüggések felismerése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Anyag 

Anyagfajták a mindennapi 

környezetben (fémek, fák, bőr, 

szövet, üveg, műanyag, 

kerámia, papír). 

Tulajdonságaik. 

Tulajdonságok vizsgálata. 

Megfigyelések előre megadott 

szempontok szerint, 

csoportosítások. 

Egyszerű kísérletek végzése 

különböző köznapi anyagokkal 

(alakítható, rugalmas, hajlítható, 

törékeny, morzsolható, 

faragható, olvasztható, szilárd, 

képlékeny, folyékony, légszerű). 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: anyagok 

megmunkálása.  

Halmazállapotok. A környezet legismertebb 

anyagai halmazállapotának 

felismerése (víz, levegő, zsír, 

olaj).  

 

Tömegmegmaradás. Egyszerű fizikai változások 

létrehozása. 

Mérések, vizsgálatok (törés, 

darálás, hajtogatás). 

 

Oldatok, keverékek. Ételek (saláták) készítése. 

Italok (szörpök, teák) készítése. 

Alkotórészeik mérése előtte és 

utána. 

Jelenségek értelmezése 

segítséggel a tömegmegmaradás 

szempontjából. 

Matematika: 

Mérések. 

Mérőeszközök 

használata, 

mértékegységek. 
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Víz a természetben. Példák gyűjtése személyes 

tapasztalatok alapján (eső, folyó, 

tó). 

 

Kölcsönhatások, erők 

Egyszerű kölcsönhatások a 

mindennapi környezetben 

(mechanikai, melegítés, hűtés, 

mágneses vonzás, taszítás, 

halmazállapot-változások, 

térfogatváltozás (hőterjedés, 

hőtágulás, hőáramlás, 

hősugárzás), statikus, 

elektromasszázs, hang- és 

fényforrások). 

A vizsgálódáshoz, méréshez 

szükséges eszközök 

használatának gyakorlása. Ok-

okozati összefüggések 

felismerése. 

Jelenségek, változások 

felismerése, elemzése 

irányítással.  

A mágneses jelenség 

megfigyelése játékos 

kísérletekkel.  

 

Energia 

Energiaforrások a háztartásban. 

Energia, energiafajták. 

Az elektromos energia 

felhasználása, szerepe a 

mindennapi életben (fűtés, 

főzés, hűtés…). 

Megújuló és nem megújuló 

energiaforrások.  

A tapasztalatok összehasonlítása 

a mindennapi élet történéseivel. 

Egyszerű kísérletek végzése a 

hang, fény, anyag kapcsolatára. 

Az energia elemi szintű 

értelmezése.  

Energiahordozók megfigyelése 

(fűtőanyagok, üzemanyagok, 

tápanyagok). 

Ábrák, képek megfigyelése, 

elemzése adott szempontok 

szerint folyamatos segítséggel. 

Összefüggések felfedezése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Energia, 

energiafajták. 

Az emberi szervezet 

energiaszükséglete – 

táplálkozás.  

Az emberi szervezet 

energiaszükséglete, 

felhasználása (normál testsúly, 

mértékletesség, változatosság). 

Élelmiszerek tájékoztatójának 

megfigyelése. 

Táplálkozás, életvitel, testsúly 

összefüggéseinek felfedezése.  

 

Információ 

Jelek, jelzések (közlekedési 

jelzőtáblák, piktogramok, 

katasztrófavédelmi 

jelzésrendszer). 

Irányított megfigyelések a 

mindennapi életünket segítő, 

tájékoztató jelrendszerekről 

(élelmiszerek, háztartási 

vegyszerek, közlekedési jelző- és 

tiltó táblák, életvédő, 

katasztrófa-megelőző, 

menekülést segítő jelzések, 

internet piktogramok). 

 

A természet jelzései. 

Növények jelzései, állatok 

kommunikációja.  

Példák gyűjtése személyes 

tapasztalatok alapján (pl. 

hervadó növény, kiszáradt fa, 

kutya, macska hangjelzései). 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyagi tulajdonság, megmunkálhatóság, kölcsönhatás, mértékegység, 

energiafajta, energiaforrás, információs jel, jelrendszer.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Rendszerek 
Órakeret 

28 óra 

Előzetes tudás 
Az alsó évfolyamokon megszerzett tájékozódási ismeretek. Az 

időjárás elemeinek ismerete. Az eddig tanult növények, állatok 

jellemzőinek ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megismerés módszereinek alkalmazása fokozott önállósággal és 

tartóssággal. A térbeli, időbeli tájékozódási képességek fejlesztése. 

Térképhasználati ismeretek bővítése. Nemzeti tudat erősítése. A 

kommunikációs, együttműködési képességek fejlesztése. Az analizáló 

és szintetizáló gondolkodás, kauzális képesség fejlesztése. A 

rendszerező képesség fejlesztése. Ökológiai szemlélet alapozása, 

célirányos megfigyelésekre épülő tartós észlelés, rész-egész 

viszonyainak elemzése, összefüggések, kapcsolatrendszerek 

felfedezése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tér és idő 

Tájékozódás a lakóhelyen és 

környékén, hely, irány, 

távolságok meghatározása. 

Térkép és földgömb. 

Világtájak a valóságban és a 

térképen. A térkép tájolása. 

Iránytű. 

Alaprajz, térképvázlat, 

síktérkép, domború térkép. 

Hazánk térképe. 

Domborzati viszonyokat jelölő 

színek, jelek. 

Vizek ábrázolása a térképen. 

Ciklusok a természetben 

(napszakok, évszakok, az 

élővilág változásai ennek 

megfelelően). 

Az időmérés lehetőségei, 

eszközei (óra, perc, 

másodperc). 

Időjárás. 

Mozgás és idő összefüggése. 

Tájékozódási gyakorlatok a 

lakóhelyen és környékén, az 

épített és természetes 

környezetben. 

Az iránytű használatának 

gyakorlása.  

Felszíni formák és világtájak 

ráismerési szinten. 

Alaprajzok, egyszerű 

térképvázlatok rajzolása. 

A látott, tapasztalt valóság 

ábrázolása homokasztalon, 

terepasztalon.  

Vizsgálódáshoz, méréshez 

szükséges eszközök (óra, 

hőmérő) használatának 

gyakorlása.  

Az időjárás elemeinek 

figyelemmel kísérése 

napszaknak és az adott 

évszaknak megfelelően. 

Időjárás-jelentések értelmezése. 

Időjárási naptár készítése. 

Hőmérsékletmérések. Napi és 

évi változások figyelemmel 

kísérése, rögzítése.  

A napszakok és a Nap állásának 

megfigyelése, összekapcsolása. 

(A Hold változásainak 

megfigyelése.) 

Földrajz: tájékozódás 

térképen, időjárási 

jelenségek, 

napszakok, évszakok. 

Rendszer, a rendszer és Séták, kirándulások során 
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környezete 

Természeti és mesterséges 

technikai és épített rendszerek 

környezetünkben. 

Természetes táj, mesterséges 

környezet. 

Élőlény és élőhelye, lakóház és 

közmű kapcsolatai. 

Rendszerek egymásba 

ágyazódása (szoba-ház, város-

ország). 

irányított megfigyelések. 

A tapasztalatok megbeszélése, 

vázlatok, rajzok, tablók 

készítése.  

Megfigyelések végzése, 

részvétel csoportmunkában 

(építőjátékok, legózás, 

terepasztal berendezése stb. 

során). 

Mezőgazdasági kultúrák (főbb 

kultúrnövényeink, tenyésztett 

állatok) 

Élőlények a ház körül.  

Rendszer részei, ház részei, 

ország részei, élőlények részei. 

A gazdaságok hatékony 

működésének megfigyelése 

természetes környezetben, 

tanulmányi séták alkalmával.  

Múzeumlátogatás, rövid 

beszámoló készítése a 

látottakról. 

Összefüggések keresése, 

feltárása, a növénytermesztés, 

állattenyésztés között 

(komposztálás, trágyázás, állatok 

etetése, silózás, széna, szalma). 

A rovarkártevőket pusztító 

hasznos állatok (énekesmadarak, 

sün, vakondok), és a biológiai 

növényvédelem 

összefüggéseinek felfedezése.  

A kölcsönös egymásrautaltság 

felismerése konkrét példákban. 

Az okos gazdálkodás és a 

fenntartható fejlődés 

összefüggésének felismerése.  

 

Szerveződési szintek, hálózatok 

Hálózatok a természetben és a 

mesterséges környezetben. 

Táplálék, energiaellátás, 

úthálózat. 

Élőlény és élőhely, a lakóház 

és a közműellátás. 

Példák gyűjtése egy-egy élőhely 

táplálékláncaira és 

táplálékpiramisára.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Térkép, iránytű, felszíni forma, vizek, térképjel, időmérés, időjárási 

naptár, időjárás-jelentés, természeti és mesterséges környezet, hálózat, 

rendszer.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Felépítés és működés kapcsolata 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Az eddig tanult növények és állatok faji, egyedi jellemzőinek 
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ismerete. Alapvető ismeretek az időjárásról és a földről.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Természettudományosan megalapozott megismerési, 

tapasztalatszerzési folyamatok elsajátítása. A megtartó emlékezet, 

kommunikációs, koncentrációs képesség fejlesztése. Kauzális 

gondolkodás fejlesztése, aktív részvétel vizsgálatokban, kísérletekben, 

önálló és csoportos munkában, helyes tanulási szokások, feladattudat 

elmélyítése, szabályok betartása. Az élővilág rendszerezése, ismeretek 

szerzése az életközösségekről és összetevőikről. Összefüggések elemi 

szintű megismerése, összefüggések felfedezése, környezettudatos 

attitűd formálása, ökológiai szemlélet alapozása, felelősségtudat 

fejlesztése, környezetszeretetre nevelés, kritikai érzék fejlesztése, 

fogalomalkotó gondolkodás fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Élőlények 

A virágos növények 

testfelépítése, életfeltételei (víz, 

levegő, talaj, napfény, 

hőmérséklet). 

Fás- és lágyszárú növények 

(szilva, szőlő). 

Szobanövények, kerti növények 

gondozása. 

Ehető és mérgező gombák 

(testfelépítés, tápanyagfelvétel, 

szaporodás). 

Az állatok általános 

testfelépítése (egy gerinces és 

egy gerinctelen testfelépítés 

összehasonlítása /pl. házi és ház 

körül élő állatok/). 

Az állatok életfeltételei 

(élőhelyi feltételek, táplálék, 

víz). 

Az állatok életmódjának főbb 

jellemzői (aktív mozgás, 

táplálkozás, szaporodás, 

utódgondozás, viselkedés).  

Testfelépítés, testalkat, életmód 

kapcsolata (ragadozók, patások, 

halak, madarak). 

A testalkat változatossága. 

Egy-egy virágos növény 

részeinek, testfelépítésének 

vizsgálata (tulipán, petúnia).  

Nagyító használata. 

Rajzos vázlatok készítése. 

Kísérletek növényekkel 

(életfeltételek biztosítása, 

megvonása), elgondolások, 

következtetések. 

A növénygondozás 

alapszabályai, egy választott 

növény gondozása. 

Naplóvezetés. 

A gombák testfelépítésének, 

életfeltételeinek vizsgálata. 

Gombák és növények 

összehasonlítása irányított 

megfigyeléssel. 

Hasonlóságok és különbségek 

felfedezése.  

A gombafogyasztás szabályai!  

Néhány gerinces és gerinctelen 

állat testfelépítésének 

megfigyelése, vizsgálata. 

Csoportosítások megadott 

szempontok szerint. 

Jeles napok (Állatok világnapja, 

Madarak és fák napja).  

Tablók, rajzok készítése. 

Képek, filmek, állatkerti 

látogatások, kirándulások 

tapasztalatai alapján a fajok 

sokféleségének érzékelése. 

 

Életközösségek 

Életközösségek a 

Hazai mezők, rétek, erdőségek, 

vizek, vízpartok legjellemzőbb 
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lakókörnyezetben vagy egy 

közeli természetes élőhelyen. 

Természetvédelem, természeti 

értékek megőrzésének 

lehetőségei. 

élőlényeinek megfigyelése. 

Kirándulások, filmek, képek 

segítségével az élőlények és 

élettelen összetevők közötti 

kapcsolatrendszerek felfedezése.  

Az élővilág rendszerezése 

Legjellegzetesebb 

élőlénycsoportok.  

Gombák, növények, állatok. 

A hierarchikus rendszerek 

megismerése (gerinces, 

gerinctelen, emlős…). 

Példák gyűjtése, rendszerezés, 

konkretizálás, általánosítás, 

megkülönböztetés, azonosítás. 

 

Föld, Nap, Naprendszer 

Bolygórendszerünk, bolygók 

megnevezése. 

A Föld tengelyforgása, 

keringése a Nap körül. 

Időjárás, éghajlati övek, 

évszakok. 

A napsugárzás jelentősége. 

A Nap, Föld, Hold 

kölcsönhatásainak elemi szintű 

megismerése. 

Látogatás a Planetáriumba. 

Filmek, képek, ábrák elemzése.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Virágos növény, állatcsoport, erdő, mező, víz, vízparti életközösség, 

időjárás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Állandóság, változás 
Órakeret 

28 óra 

Előzetes tudás A környezet anyagainak felismerése, megnevezése. A tanult 

mérőeszközök, mértékegységek használata.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Természettudományos ismeretszerzési képesség fejlesztése. Az önálló 

ismeretszerzési képesség fejlesztése. Tapasztalatok, eredmények 

megfogalmazása szóban, rögzítése írásban, rajzban, kommunikációs 

képesség fejlesztése. Aktív részvétel vizsgálatokban, mérésekben, 

kísérletezésekben. Kooperatív technikák alkalmazása. Az élettelen 

természetben bekövetkező fizikai, kémiai, biológiai változások 

ismereteinek bővítése. Algoritmikus gondolkodás fejlesztése, technikai 

készség és kreatív képesség fejlesztése, a természet iránti pozitív 

attitűd erősítése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Állapot 

Anyagok és testek minőségi és 

mennyiségi tulajdonságai. 

Anyagok, testek érzékelhető 

tulajdonságainak megfigyelése, 

felismerése, megnevezése, 

összehasonlítása. Egyszerű, 

mindennapi életben használható 

mérőeszközök alkalmazása.  

Összehasonlítások végzése 

(hosszúság, tömeg, űrtartalom, 

Matematika: mérések, 

mértékegységek.  
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hőmérséklet).  

Mérések gyakorlása. 

A gyakran használt 

mértékegységek fokozatos 

megismerése (kg, l, m, cm, °C).  

Változás 

Változások környezetünkben  

Természeti változások: víz 

halmazállapot-változásai, 

kőzetek mállása, aprózódása. 

Technikai változások: 

darabolás, darálás, faragás. 

 

Példák gyűjtése, csoportosítása, 

folyamatok megfigyelése, 

tapasztalatok elmondása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

anyagmegmunkálás. 

Fizikai változások. Fizikai változásokra példák 

gyűjtése.  

 

Kémiai változások: égés, 

tűzvédelem. 

Tűz, égés, kára, haszna, kiinduló 

anyag és keletkezett anyagok 

összehasonlítása. 

 

Biológiai változások: 

szaporodás, fejlődés, mozgás, 

táplálkozás, légzés. 

Tanult növények, állatok közül 

egy-egy példán keresztül az 

életjelenségek felsorolása. 

Változások felfedezése. 

 

Változásokat irányító 

információk.  

Tervrajz – házépítés. 

Útiterv – utazás. 

Építőjátékokból, legóból 

házépítés.  

Útitervkészítés. 

 

Egyensúly, stabilitás Egyszerű, hétköznapi példák, 

játékos kísérletek segítségével a 

fogalom bevezetése 

(mérleghinta, hőmérséklet-

mérések, hideg-meleg-langyos). 

 

Folyamat, a rendszerek 

történetisége 

Ajándékok, dísztárgyak, 

használati eszközök, 

környezetünk tárgyai. 

Elemzés, tervezés segítséggel. 

Kiindulási anyagokból termékek 

készítése, a folyamatok 

megbeszélése, a megmunkálás 

lépései, eszközei. 

Konkrét tevékenységek végzése, 

pl. origami, kenyérsütés. 

 

Újrahasznosítás. Szelektív hulladékgyűjtés 

gyakorlása iskolai és otthoni 

környezetben. 

 

Az ember természetalakító 

tevékenységei. 

Példák gyűjtése, keresése az 

ember felszín- és tájformáló 

tevékenységére (külszíni fejtés, 

mészkőbányák, cementgyártás). 

Törekvés felismerése a táj 

eredeti arculatának 

Földrajz: 

Magyarország. 
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visszaállítására.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Minőségi és mennyiségi tulajdonság, mérőeszköz, fizikai, kémiai, 

biológiai változás, termékkészítési folyamat, újrahasznosítás, 

információfeldolgozás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Az ember megismerése és egészsége 
Órakeret 

23 óra 

Előzetes tudás Az előző évfolyamokon szerzett ismeretek az ember testéről és az 

egészséges életmódról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megismerő képesség és az önálló tanulás képességének fejlesztése, 

kommunikációs képesség, a szociális képesség fejlesztése. Törekvés 

erősítése azegészséges táplálkozási szokások betartására. Megfelelő 

viselkedési formák kialakítása és betartása betegségek, fertőzések, 

járványos betegségek esetén, a szociális együttélés szabályainak 

betartása, feladat- és szabálytudat erősítése. A másság elfogadása, 

sérült embertársaink segítése, kritikai gondolkodás fejlesztése, 

empátiakészség fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Testkép, testalkat, mozgás 

Az emberi test arányai, 

méretviszonyai, testalkat, 

szimmetria. 

Testtájak, testsúly, soványság, 

elhízás, a mozgás szerepe 

életünkben. 

A rendszeres mozgás és sport 

hatása és jelentőségének 

felismerése, összefüggés a 

mozgás és a normál testsúly 

fenntartása között.  

Mozgássérült társak elfogadása, 

segítése. 

Testnevelés és sport: 

edzés.  

Önfenntartás 

Az egészséges táplálkozás 

alapelvei, módjai. 

Tápanyagok, vitaminok.  

Szent-Györgyi Albert.  

Mennyiségi és minőségi 

szempontok.  

Törekvés az egészséges 

táplálkozás szabályainak 

betartására.  

Napi étrend összeállítása.  

A tudós munkájának 

megismerése.  

Információk gyűjtése, 

feldolgozása.  

Természetismeret: 

tápanyagok.  

Személyi higiénia. 

Az érzékszervek védelme és 

tisztasága.  

Orvosi ellátás.  

Fertőző és járványos 

betegségek, védőoltás.  

Alapfokú elsősegélynyújtás.  

Helyes testápolás.  

Járványos és fertőző betegség 

esetén a szükséges előírások 

betartása.  

Veszélyhelyzetek felismerése 

otthon, az iskolában, a 

közlekedésben.  

Orvosi segítségnyújtás kérése, 

elfogadása, mentőhívás. 

Az előírások betartása.  

Teendők elsősegélynyújtáskor. 

Szituációs gyakorlatok. 
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Plakátok, tablók elemzése, 

készítése.  

Egyedfejlődés  

Az emberi egyedfejlődés 

szakaszai.  

Serdülőkori változások.  

Felismerés és összehasonlítás 

jellemző jegyek alapján.  

A serdülőkorra jellemző 

tulajdonságok gyűjtése.  

A szülői és saját tulajdonságok 

közötti hasonlóság keresése.  

 

Magatartás 

Milyen vagyok, milyen 

szeretnék lenni. 

Önismeret, viselkedési normák, 

szabályok szerepe.  

Kapcsolatok társakkal és a 

családdal. 

Az iskolai élet szabályai, 

házirend.  

Közösségi viselkedési normák 

ismerete.  

Képanyagok, filmek elemzése.  

Szituációs játékokban az 

önismeret fejlesztése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Testméret, testalkat, tápanyag, testi és érzékszervi sérülés, járvány és 

fertőzés, betegség, elsősegélynyújtás, gyógyítási mód, magatartás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Környezet, fenntarthatóság 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Az alsó tagozaton szerzett ismeretek a közvetlen és tágabb 

környezetünkről.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megfigyelőképesség, az analizáló, szintetizáló képesség, a kauzális 

gondolkodás fejlesztése. A szóbeli és írásbeli kifejezőképesség 

fejlesztése, kritikai érzék fejlesztése, az ember természeti 

környezetéről, a környezeti rendszerek állapotáról, védelméről, 

fenntarthatóságáról szerzett ismeretek bővítése. Környezetvédő 

tevékenységek gyakorlása, információszerző képesség fejlesztése. A 

természetes és a kulturális értékek megbecsülése. Kauzális 

gondolkodás fejlesztése, kritikai érzék fejlesztése, felelősségtudat 

további erősítése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Globális környezeti rendszerek 

Életvitel és fenntarthatóság. 

Környezettudatos magatartás.  

Helyes és helytelen magatartások 

elemzése. 

Egyszerű megoldások keresése.  

Az egyén lehetőségei a 

környezet megóvásában 

(étkezés, szelektív 

hulladékgyűjtés, fűtés, 

csomagolás, közlekedés). 

 

A víz körforgása. 

Időjárási jelenségek, 

folyamatok. 

Kirándulásokon tapasztalatok 

gyűjtése, lejegyzése.  

Földrajz: időjárás, 

éghajlat. 
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Táj és ember kapcsolata a 

Kárpát-medencében.  

Környezeti tényezők 

Kölcsönhatások a természetes, 

a mesterséges környezet és az 

időjárás között. 

Az éghajlat és az időjárás 

környezetre gyakorolt hatásainak 

megfigyelése, felismerése képek, 

filmek segítségével. 

Megbeszélések, elemzések, 

rendszerezések, csoportosítások.  

Épületek hő- és 

vízszigetelésének fontossága, 

egyszerű bemutató kísérletek 

megfigyelésével, 

megbeszélésével. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

mesterséges 

környezet.  

 

 

Az élőlényekre ható élettelen 

környezeti tényezők. 

Az élőlények alkalmazkodása a 

környezeti tényezőkhöz, 

feltételekhez (levegő, víz, talaj, 

hőmérséklet, fényviszonyok).  

Példák gyűjtése a növények, 

állatok alkalmazkodásáról 

(növények és fényviszonyok, 

vízigény, hőmérséklet, állatok, 

téli álom, kültakaró, költözés).  

 

A környezeti rendszerek 

állapota, védelme, 

fenntarthatósága 

A környezeti állapot és az 

ember egészsége. 

A környezetszennyezés 

jellemző esetei, 

következményei (levegő-, víz-, 

talajszennyezés). 

Az élőhelyek pusztulásának 

okai, következményei. 

Megtartás lehetőségei. 

Veszélyeztetett fajok védelme 

(túzok, parlagi sas, fekete 

gólya, pilisi len, magyar 

kökörcsin). 

Energiatakarékosság. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Természetközeli és leromlott 

állapotú élőhelyek megfigyelése 

sétákon, kirándulásokon. 

Tapasztalatok megbeszélése, 

tablók, plakátok készítése, 

összefüggések keresése a tiszta, 

egészséges környezet és a 

szennyezett környezet hatásairól 

az ember egészségi állapotára.  

Részvétel a jeles napok 

alkalmával rendezett 

környezetvédelmi 

megmozdulásokon 

(szemétszedés). 

A környezetvédelmi problémák 

felismerése.  

Kirándulások, filmek 

segítségével tájékozódás nemzeti 

parkjainkról, tájvédelmi 

körzetekről.  

Könyvek, internet segítségével 

ismeretek gyűjtése kiemelten 

védett természeti értékeinkről. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: szelektív 

hulladékgyűjtés.  

A Föld szépsége, egyedisége  

A Kárpát-medence természeti 

és kulturális értékei. 

Hazánk nagy tájai, vizei és 

felszínformái, éghajlati 

sajátosságai. 

Ismeretterjesztő kiadványok, 

filmek segítségével ismeretek 

bővítése, érdekességek, értékek 

felfedezése.  

A térkép használata, 

térképismeret.  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; földrajz: 

természeti és 

kulturális értékek.  
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Jellegzetes növénytakarójuk, 

állatviláguk. 

A földrajzi fogalmak ismerete.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fenntarthatóság, időjárási jelenség, kölcsönhatás, 

környezetszennyeződés, veszélyeztetett faj, energiatakarékosság, 

szelektív hulladékgyűjtés, földrajzi fogalmak, térképismeret. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végére 

Aktív részvétel a kísérletek végzésében. Tanult és vizsgált anyagok 

jellemző tulajdonságainak ismerete. Kölcsönhatások, változások, 

folyamatok ismerete a mindennapi környezetben. Egyre önállóbb 

tapasztalatszerzés, a tapasztalatok megfogalmazása és lejegyzése 

írásban és rajzban. 

Ismeretek a különféle energiaforrásokról, törekvés az energiatakarékos 

életmódra. 

Környezetünkben található egyes természeti és technikai rendszerek 

ismerete. Életközösségek élő és élettelen összetevőinek 

megkülömnöztetése, ismeretek az élőlények, az emberi test 

felépítéséről. 

Az egészséges életmód feltételeinek ismerete. Aktív részvétel a 

környezetvédő tevékenységekben. Tájékozottság a Naprendszerről, a 

bolygókról. Térképismeret, térképhasználat. IKT-eszközök használata.   

 

 

 

 

7–8. évfolyam 
 

A 7–8. évfolyam kerettanterve tantárgyi bontásban közli a közműveltségi tartalmakat, ezen 

belül azonban továbbra is megtartja a NAT által meghatározott tudásterületek szerinti 

felépítést. 

 

KÉMIA 

 
A kémiatanítás célja: 

 a tanulók a természetről, a környezet anyagairól, folyamatairól alkotott világképének 

alakítása 

  A tanulók érdeklődésének felkeltése a kémiai ismeretek elsajátítása iránt  

 együttműködésre épülő kooperatív, interaktív tanulási technikák elsajátítása és 

tanulási módok alkalmazása 

  környezetkímélő, takarékos magatartás általánossá válása 

  a természeti és épített környezet iránti szeretet és megóvása 

 a munka szerepének értékelése az ember életébe 

 a szociális értékelés fejlesztése 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Anyag, kölcsönhatás, energia, információ 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Anyagok tulajdonságai, kölcsönhatásai, változásai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megfigyelőképesség fejlesztése. A kommunikációs képesség, a 

motoros képességek, a kauzális gondolkodás, a rendszerező képesség 

fejlesztése. Feladattudat és szabálytudat erősítése. Aktív kísérletező 

attitűd. A kísérletezés szabályainak betartása. Az anyagok érzékelhető 

fizikai, kémiai tulajdonságainak felismerése. A periódusos rendszer 

legfontosabb elemeinek felismerése. Vegyszerek, élelmiszerek 

jelzéseinek ismerete, ok-okozati összefüggések felfedezése, 

hasonlóságok, különbségek felfedezése, problémafelvető képesség 

fejlesztése, értelmes cselekvés, a kritikai érzék fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tudomány 

Müller Ferenc, Hevesi György, 

Irinyi János munkássága.  

A tudósok munkásságának 

megismerése, információgyűjtés, 

feldolgozás.  

Informatika: IKT-

eszközök használata.  

Anyagok 

Balesetmentes kísérletezés.  

A kísérletezés eszközei. 

A kísérletezés a megismerés és 

felfedezés tevékenysége.  

A tárgyak anyagának minőségi 

és mennyiségi jellemzői. 

A hétköznapi életben gyakori 

keverékek, vegyületek és 

elemek. 

Keverékek, oldatok.  

A kísérletezés eszközeinek 

megismerése. 

Balesetmentes kísérletezés 

szabályainak megismerése és 

betartása.  

Az anyagok vizsgálata egyszerű 

kísérletekkel.  

Elemek, keverékek, vegyületek 

tulajdonságainak vizsgálata. 

Keverékek, oldatok készítése és 

szétválasztása, a kiinduló és 

keletkezett anyagok 

tulajdonságainak vizsgálata.  

Általánosítás, analízis, szintézis. 

Az alkotórészek arányai és a 

keletkezett anyagok 

tulajdonságai közti összefüggés 

felismerése (telítetlen, telített 

oldatok készítése). 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tárgyak 

anyagának 

tulajdonságai.  

Vízben és zsírban oldódó 

anyagok.  

(Só, cukor, paprika, víz, zsír, 

olaj, benzin, aceton, 

körömlakk, alkohol). 

Vegyületek (víz, szén-dioxid, 

szén-monoxid, nátrium-klorid, 

nitrogén-klorid). 

Kísérletek végrehajtása 

különböző anyagokkal és 

oldószerekkel.  

Vízben és zsírban oldódó 

anyagok vizsgálata. 

Tapasztalatok megbeszélése, 

egyszerű folyamatábrák 

készítése.  

Tanári bemutató kísérlet 

(vízbontás) segítségével a 

vegyület-keverék fogalmának 

megértése, a különbségek 
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felfedezése, tapasztalatok 

megbeszélése, a jelenségek 

értelmezése. 

A periódusos rendszer. 

Mengyelejev.  

Tájékozódás a periódusos 

rendszerben.  

 

Elemek. 

Fémes, nem fémes elemek 

tulajdonságai. 

A megfigyelt, létrehozott 

keverékek, vegyületek 

alkotórészeinek vizsgálata 

egyszerű modellek segítségével, 

az elemek csoportosítása 

tulajdonságaik alapján. 

 

Vegyületek csoportosítása.  

Fém, fém-oxid-bázis, 

nemesfém, nemesfém-oxid – 

sav, sók. 

Indikátoros vizsgálatok 

(citromlé, ecetes víz, szappan, 

sóoldat, cukoroldat).  

Lúgos, savas kémhatás.  

Balesetvédelem.  

A hétköznapi életben használt 

savak, lúgok indikátoros 

vizsgálata.  

Néhány háztartási vegyszer 

vizsgálata, tapasztalatainak 

elemzése, kémiai alkotórészek, 

hatások szempontjából.  

Balesetmentes vegyszerhasználat 

elsajátítása.  

 

Kölcsönhatások, erők 

Molekula, atom, atommag (az 

atomok felépítése, legelemibb 

szinten, csak érdekességként). 

Elemi szintű ismeretek szerzése 

az anyagok szerkezetéről, 

felépítéséről ábrák, 

természettudományos 

ismeretterjesztő filmek, 

modellek segítségével.  

Kísérletek, vizsgálatok 

nagyítóval, mikroszkóppal. 

 

A fizikai és kémiai változások 

megkülönböztetése. 

Fizikai változások (alak, 

hőmérséklet, halmazállapot, 

térfogatváltozások, kémiai 

változások.  

Egyesülés, égés, bomlás.  

Közömbösítés: sav + lúg =  

só + víz.  

Sav-bázis reakciók:  

nátronlúg + sósav =  

konyhasó + víz 

meszes víz + szénsav =  

mészkő + víz 

(cseppkőbarlang). 

Irányított tanulói és tanári 

bemutató kísérletek segítségével 

a változások fajtáinak 

megfigyelése, elemzése. 

Az égés fajtáinak, feltételeinek 

vizsgálata, összegyűjtése. 

Hasonlóságok, különbségek 

felfedezése. 

Sav-bázis reakciók elemzése.  

 

Energia  

A fizikai és kémiai változások 

energiaviszonyai hétköznapi 

példákban. 

Egyszerű kísérletekkel, 

mérésekkel az energiaváltozások 

vizsgálata.  
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Halmazállapot-változás, 

oldódás, tűzgyújtás. 

Információ  

Az elemek és vegyületek 

kémiai jelölése. Vegyjel, 

néhány elem vegyjele.  

Szóegyenletek 

(Pl. NaOH, vagyis nátrium-

hidroxid; NaCl, vagyis 

konyhasó; HCl, vagyis sósav 

stb.). 

A periódusos rendszer 

legismertebb elemeinek 

keresése, fémes, nemfémes 

csoportosítása.  

Élelmiszerek, vegyszerek 

tájékoztatójának értelmezése, a 

tanult vegyszerek 

szóegyenletének megismerése.  

Figyelmeztető, veszélyt jelző 

piktogramok értelmezése 

(méregjel). 

Gyakorlati példák keresése, 

elkészítése.  

Receptek gyűjtése, befőzési, 

tartósítási módok keresése 

(cukorszirup, sóoldat). 

Földrajz: 

mészkőhegyek, 

tengervíz.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kísérletezés, kísérleti eszköz, szerves és szervetlen anyag, fizikai és 

kémiai változás, folyamat, só, sav, bázis, elemi összetétel, elem, 

fotoszintézis.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Rendszerek 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Halmazállapot-változások, az égés jelensége. Kémiai ismeretek az 

anyagokról, fizikai és kémiai változásokról. Az anyagok összetétele.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megismerő képesség, kommunikációs képesség, a kauzális 

gondolkodás fejlesztése. Finommotorika fejlesztése. Aktív részvétel 

kísérletekben, balesetmentes kísérletezés. A tűzoltás különböző 

módjainak ismerete. Információs jelek ismerete és alkalmazása. A 

természeti rendszerek felépítésében legfontosabb anyagok ismerete. 

Épített rendszerek fogalmának ismerete. Képzelet, fantázia, kreativitás 

fejlesztése. Kooperatív technikák alkalmazása, összehasonlítás, 

elemzés gyakorlása, ok-okozati összefüggések felfedezése, IKT-

eszközök használata.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tér, idő, nagyságrendek 

Az atomok, molekulák mérete. 

Mikroszkópos vizsgálatok 

végzése (vízminta, 

hagymanyúzat…). 

A méretek látható, majd 

érzékszervekkel fel nem 

ismerhető tartományának 

érzékelése ábrák, filmek, 

internetes információk 

segítségével.  

Természetismeret; 

biológia-egészségtan: 

mikroszkóp. 



 314 

Anyagmennyiség. 

Tömény és híg oldatok. 

Keverékek, oldatok 

összetevőinek vizsgálata 

mérésekkel. 

Hígítás- és sűrűsítés-gyakorlatok 

végzése.  

Matematika: mérések.  

Kémiai, fizikai folyamatok 

gyorsítása, lassítása (főzés, 

hűtés). 

Oldódás-vizsgálatok különböző 

hőmérsékleten. (Tapasztalatok 

értelmezése, lejegyzése, rajzos, 

írásos vázlat formájában.) 

 

Rendszer, rendszer és környezete 

Egy-egy használati tárgy 

előállítása (papírból, fából, 

műanyagból, nádból játékok, 

dísztárgyak készítése). 

A fizikai, kémiai tulajdonságok 

összefüggései. 

Ajándékok, dísztárgyak 

előállítása során a kiinduló 

anyagok tulajdonságainak 

vizsgálata, a megmunkálás 

lehetőségeinek felismerése, 

eszközhasználat.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tárgyak 

készítése. 

A kísérleti berendezés 

rendszerként való működése.  

Sorrendiség, funkció, alá-, 

fölérendeltségi viszonyok (pl. 

hevítés: fémtálca, kémcsőfogó, 

hőmérő, kémcsőállvány, 

hőforrás). 

A használt kísérleti eszközök 

részeinek megismerése. 

  

Az égés feltételei. 

Tűzoltási lehetőségek.  

Az égés veszélyeire felhívó 

információs jelek (a dohányzás 

tiltása, tűzveszélyes hely, 

robbanásveszély). 

Az égés feltételeinek ismerete. 

A tűzoltás lényegének 

megbeszélése a feltételek 

alapján. 

A különböző tüzek oltási 

módjainak megismerése.  

Szituációs gyakorlatok, teendők 

tűz esetén, tűzoltás, riasztás, a 

védekezés, megelőzés 

teendőinek ismerete.  

A tűzriadó gyakorlatain 

részvétel. 

Az égés veszélyeire felhívó 

információs jelek felismerése.  

 

Természeti rendszerek 

A növények életéhez szükséges 

tápanyagok kémiai 

tulajdonságai (víz-, szén-

dioxid-, oxigén-, 

kiegészítésként nitrogén-, 

foszfor-, káliumigény).  

Fotoszintézis. 

Szemléltető képek, ábrák 

segítségével a rendszer 

elemeinek, a körfolyamatokban 

történő változásainak, 

átalakulásának értelmezése, 

megbeszélése (pl. oxigén – 

széndioxid). 

A Nap energiája fontosságának 

felismerése a földi élet 

működésének szempontjából.  

Természetismeret; 

biológia-egészségtan; 

fizika: Energia, 

fotoszintézis. 

A növényi élet.  

Tápanyagok.  

Ásványi anyagok. 
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A talaj tápanyagtartalmának 

természetes és mesterséges 

utánpótlása (trágya, műtrágya). 

Tapasztalati úton ismeretek 

szerzése a talaj 

tápanyagtartalmának pótlására 

cserepes virágok esetén, 

kiskertekben, földeken.  

 

Az állatok és az ember életéhez 

szükséges anyagok 

(szénhidrátok, szőlőcukor, 

keményítő, rostok /cellulóz/, 

zsírok, olajok, fehérjék, szerves 

savak, csersav, citromsav, víz, 

oxigén, ásványi anyagok). 

Legfontosabb tápanyagaink 

tulajdonságainak vizsgálata 

irányított kísérletek alapján. A 

tapasztalatok elemzése, rögzítése 

írásban.   

 

Épített rendszerek 

Fémek általános jellemzői, 

előállításuk (vas, alumínium, 

réz…). 

Vas- és alumíniumkohászat. 

Fontosabb ötvözetek (acél, 

sárgaréz, bronz…). 

Tapasztalatok gyűjtése egyszerű 

kísérletek alapján a legismertebb 

fémek tulajdonságairól. 

Ábrák, képek, filmek 

segítségével elemi ismeretek 

szerzése a fémek előállításáról. 

Az alapanyag és előállított fém 

közti változás megértetése (a 

bomlás-redukció lényegének 

elemi szintű értelmezése).  

 

Korrózióvédelem (festés, 

olajozás, ötvözés, rozsdamentes 

acél). 

Megfelelő korrózióvédelmi 

eljárások ismerete.  

Tűzvédelmi plakátok készítése.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

fémkohászat.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Molekula felépítése, oldatfajta, tűz, fotoszintézis, testfelépítő anyag, 

tápanyag, hőhatás, korrózióvédelem, oxidáció, fotoszintézis.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Felépítés és a működés kapcsolata 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Ismeretek az anyag tulajdonságairól és változásairól. Jártasság a 

kísérletezésben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Aktív részvétel a tanulói kísérletekben. Az analizáló, szintetizáló 

képesség, a kauzális gondolkodás, a kommunikációs képesség 

fejlesztése. Kooperatív technikák alkalmazása. Az információszerzés 

lehetőségeinek bővítése. IKT-eszközök használata. Praktikus kémiai 

ismeretek alkalmazása a háztartásokban. Képzelet fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szervetlen és szerves anyagok  

A mindennapokból ismert 

anyagok (elemek, fémek, 

ötvözetek, sók, savak, bázisok, 

természetes és mesterséges 

anyagok) fizikai és kémiai 

Szerves és szervetlen anyagok 

fizikai és kémiai 

tulajdonságainak megismerése, 

elsajátítása.  
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tulajdonságai. Felhasználásuk.  

A Föld 

Ércek, ásványok, hegységképző 

kőzetek. 

Elemi ismeretek a Föld 

anyagairól, a 

hegységképződésekről, a 

különböző kőzetek, ásványok, 

ércek előfordulásáról.  

Filmek, könyvek, folyóiratok 

segítségével érdekességek, 

információk gyűjtése. 

Kirándulások, tanösvények, 

kőzetminták, ércminták 

tanulmányozása, tapasztalatok 

megbeszélése.  

Földrajz: A Föld. 

Kőzetek. Ásványok. 

Hegyek.  

Vízkeménység, vízlágyítás, 

vízkőoldás kémiai alapjai. 

Háztartási gépek védelme, 

természetbarát megoldások. 

Barlangképződés (enyhén savas 

esővíz, lúgos mészkőoldás, 

cseppkőképződés, Aggteleki-

karszt, Pálvölgyi-

cseppkőbarlang stb.). 

A vízkőképződés ismerete. A 

háztartásokban a vízlágyítás és a 

vízkőoldás természetes 

megoldásainak ismerete.  

Az ásványvizek és a desztillált 

víz összehasonlítása 

párologtatással.  

Képek keresése barlangokról, a 

képek alapján megfigyelések. 

  

Az időjárás  

A földi vízkészlet különböző 

formái (tengervíz, édesvíz, 

ásványvíz, gyógyvíz, esővíz). 

Különböző vízminták vizsgálata 

összetétel, tisztaság szerint.  

Ásványvizek tájékoztatóinak 

olvasása, tartalmak 

összehasonlítása. 

Ismeretek gyűjtése a hazai 

gyógyvizek előfordulásairól, 

gyógyító hatásairól filmekből, 

turisztikai magazinokból, 

internetről.  

Földrajz: A Föld 

vizei.  

Hazai gyógyvizek 

lelőhelyei.  

A víz körforgása (tengervíz-

esővíz kapcsolata). 

Sóoldat bepárlása, desztillálása 

által az összefüggések 

felfedezése, megértése. 

 

A levegő kémiai összetétele 

(nitrogén, oxigén, szén-dioxid, 

nemesgázok). 

A levegő legfontosabb 

alkotórészeinek megismerése 

ábraelemzéssel. 

Az oxigén százalékarányának 

felismerése kísérlet alapján. 

Az oxigén–szén-dioxid 

egyensúlyi állapot fontosságának 

felismerése (ember, állat, 

növény).  

 

Nap, Naprendszer 

A világ anyagi egysége. 

Látogatás a Planetáriumba. 

Érdekességek keresése, 

felfedezése a makro- és 

Földrajz: a 

Naprendszer. 
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mikrovilág felépítése, rendszere 

között. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerves és szervetlen anyag, elem, fém, ötvözet, só, sav, bázis, 

természetes és mesterséges anyag, érc, ásvány, kőzetek, vízkő, 

vízkeménység, vízlágyítás, vízkőoldás, ásványvíz, gyógyvíz, tengervíz, 

édesvíz, a levegő kémiai összetétele, Naprendszer.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Állandóság, változás 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás Az anyagok tanult fizikai, kémiai tulajdonságainak, változásainak 

ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Aktív részvétel a kísérletekben, balesetmentes kísérletezés 

szabályainak betartása. A kommunikációs készség, a kauzális 

gondolkodás, a problémamegoldó gondolkodás, a finommotorika 

fejlesztése. Információszerzés bővítése. IKT-eszközök használata. 

Ismeretek szerzése egyirányú és megfordítható változásokról, kémiai 

folyamatokról. Körfolyamatok értelmezése, ok-okozati összefüggések 

felismerése, az elképzelés, következtetés, általánosítás képességének 

fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A rendszer állapota és változásai  

A hőmérséklet és nyomás, mint 

állapotjelző (víz, levegő). 

Összefüggések keresése, 

felfedezése a folyékony és 

légnemű anyagok 

hőmérsékletváltozása és 

nyomásviszonyai között. 

Példák gyűjtése a nyomás és a 

hőmérséklet kapcsolatáról a 

hétköznapi életből, pl. a 

kávéfőző, kukta, hőlégballon, 

gőzgép, gőzmozdony, gőzhajó 

működéséről. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: háztartási 

eszközök és 

közlekedési eszközök 

működése. 

  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: ipari 

forradalom. 

Változások 

Kémiai reakciók többféle 

szempont szerint:  

 gyors-lassú 

 egyesülés-bomlás. 

Oxidáció-redukció (redoxi 

folyamatok), 

sav-lúg. 

A gyors és lassú égés, feltételei, 

kísérőjelenségei ismerete.  

Tűzvédelmi alapismeretek 

elsajátítása, betartása.  

Alkotórészek vizsgálata 

vízbontás esetén.  

Hidrogén égésének 

megfigyelése.  

Durranógáz-próba megfigyelése. 

A kiinduló anyag és a keletkezett 

anyagok vizsgálata, a folyamat 

lépéseinek rögzítése.  

 

Változások iránya  

Egyirányú, megfordítható 

Egy-egy példán keresztül a 

kémiai folyamatok irányának 
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változások, körfolyamatok 

értelmezése. 

Szén égetése – szén-dioxid 

Szénsav előállítása, bomlása 

Kénessav előállítása, bomlása 

Mészégetés-mészoltás 

Mészkő oldása – 

cseppkőképződés stb.  

bemutatása, a tapasztalatok 

megbeszélése, a folyamatok 

értékelése. 

Egyensúly  

Telített oldat, oldódás, 

kristályosodás. 

Halmazállapot-változások 

Só-, cukor-, timsókristály 

készítése. 

Okok keresése – a hőmérséklet 

függvényében az egyensúlyra 

való törekvés felfedezése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hőmérséklet, nyomás, kémiai reakció, gyors égés, lassú égés, egyesülés, 

bomlás, oxidáció, redukció, sav-lúg, szénsav, széndioxid, kénsav, 

kénessav, sósav, salétromsav, mészégetés, mészoldás, telített-, telítetlen 

oldat.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 6. Az ember megismerése és egészsége 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás Az ember szervezete, egészséges életmód. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kommunikációs képesség fejlesztése, a problémamegoldó és 

kauzális képesség fejlesztése, kritikai képesség fejlesztése. Ismeretek 

bővítése az egészséges táplálkozás összetevőiről. A tápanyag-, 

kalóriatáblázatok adatainak értelmezése. A mértékletes táplálkozás 

előnyei. A kémiai ismeretek alkalmazása a mindennapokban, a 

vegyszerek használati utasításainak értelmezése, betartása, szociális 

készség fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önfenntartás  

Legfontosabb tápanyagok 

összetétele (molekulák, víz). 

Tápanyagok összetételének 

vizsgálata.  

Természetismeret; 

biológia-egészségtan: 

tápanyagok. 

Magatartás  

Energiaitalok alkotórészei, 

kémiai tulajdonságai, hatása. 

Drog, kávé, kóla, szerves 

oldószerek kémiai hatása. 

Filmek elemzése, 

következmények felismerése. 

Doppingszerek, veszélyforrások 

elkerülése. 

Probléma felismerése, és a 

problémamegoldás keresése.  

 

Egészség 

Egészséges táplálkozás. 

Zsírok, cukrok szerepe a helyes 

táplálkozásban, túlfogyasztás.  

Élelmiszerek tápanyag- és 

energiatartalma. 

Tápanyagtáblázatok.  

Táplálékpiramis-elemzés.  

Elhízás veszélyeinek 

felismerése. 

Tápanyagtáblázat értelmezése, 

használata.  

Használati utasítás értelmezése.  

Természetismeret; 

biológia-egészségtan: 

táplálkozás.  

 

Fizika: 

energiatartalom. 
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Veszélyes anyagok a 

háztartásban (vízkőoldó, hypó, 

fagyálló folyadékok, zsíroldó 

vegyszerek, tisztítószerek, 

gyógyszerek). 

Fogyasztóvédelem, 

szavatosság.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tápanyag, zsírban, vízben oldódó vitamin, élvezeti szer, energiatartalom, 

táplálékpiramis, tápanyagtáblázat, használati utasítás, fogyasztóvédelem, 

szavatosság, vegyszer, tisztítószer, gyógyszer.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Környezet és fenntarthatóság 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Egészségvédelmi és környezetvédelmi ismeretek. Az energia.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kommunikációs képesség, a kauzális gondolkodás, a szociális 

képességek fejlesztése. A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, 

aktív részvétel a környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységben, 

szelektív hulladékgyűjtésre törekvés, környezettudatos attitűd 

erősítése. Törekvés erősítése a takarékos életmódra. A globális 

környezeti problémákról információk gyűjtése, elemzése; kritikai 

érzék fejlesztése, a felelősség tudatos vállalásának erősítése. IKT-

eszközök használata.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Élő és élettelen környezeti 

tényezők  

A víz- és a levegő tisztasága.  

Szennyező források és a 

szennyezés megelőzésének 

mindennapi, végrehajtható 

formái. 

Helyes szokások. 

Hírek, időjárás-jelentések 

értelmezése, folyamatos nyomon 

követése.  

Tablók, rajzok, rövid 

beszámolók készítése a 

természetes vizek, a levegő 

állapotáról.  

Megoldások keresése a 

szennyeződések csökkentésére. 

Helyes szokások gyakorlása 

szituációs feladatokban, s 

természetes közegben.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: víztisztítás. 

A környezeti rendszerek 

állapota, védelme, 

fenntarthatósága  

Környezeti terhelés 

(szennyező, mérgező 

anyagok). 

Részvétel a jeles 

környezetvédelmi napok 

alkalmával szervezett iskolai, 

helyi vagy társadalmi akciókon, 

megmozdulásokon.  

 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Lomtalanítás, 

hulladékudvarok. 

Veszélyes hulladék. 

Folyamatos, szelektív 

hulladékgyűjtés. 

Veszélyes hulladékok megfelelő 

elhelyezése (felnőtt irányítással). 
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Anyag- és 

energiatakarékosság. 

Energiatakarékos izzók, 

áramtalanítás, vízcsap-elzárás, 

felesleges fűtés, helyes 

szellőztetés. 

Törekvés az anyag- és 

energiatakarékos életvitelre, a 

helyes szokások tudatos 

gyakorlása. 

Természetismeret; 

fizika: 

Energiatakarékosság. 

Energiatakarékos 

izzók. 

 

 

 

 

 

FIZIKA 
 

A tantárgy  célja: 

 a korszerű fizikai személetmódra nevelés 

  a környezettudatos gondolkodás és cselekvés iránti nyitottság kialakítása 

  a gazdaság környezetkárosító hatásának felismertetése 

 a környezetvédelmi törekvések összefüggéseinek felismertetése 

  a természeti, a gazdasági, valamint a társadalmi folyamatok közötti összefüggések 

felismertetése  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Anyag, kölcsönhatások, energia 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Ismeretek az anyagok fizikai, kémiai tulajdonságairól, változásairól.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megismerőképesség és a gondolkodási műveletek (válogatás, 

csoportosítás, elemzés, általánosítás) fejlesztése. A motorikus 

képesség fejlesztése. Aktív részvétel a kísérletekben, mérésekben. A 

kísérletezés szabályainak betartása. Megfigyelések, vizsgálódások 

gyakorlott végrehajtása. Energiatakarékosságra törekvés erősítése. 

Mérőeszközök pontos használata. A fizika és a mindennapi élet 

kapcsolatának felismertetése. Kooperatív technikák alkalmazása, 

pontos munkavégzésre törekvés, kitartó, fegyelmezett munka 

elsajátítása.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Anyagok 

Sűrűség (anyag, tömeg, 

térfogat) fogalma. 

Mérőeszközök. 

Mérleg, rugós erőmérő.  

Különböző sűrűségű anyagok 

megfigyelése, összehasonlítása. 

Mérőeszközök használata 

(mérleg, rugós erőmérő). 

Alkotórészek egymáshoz 

viszonyított elhelyezkedésének 

megfigyelése. 

Természetismeret; 

kémia: Anyagok 

tulajdonságai; 

Halmazállapotok.  

Halmazállapotok, 

halmazállapot-változások (víz 

előfordulásai: víz, jég, pára, 

gőz). 

Hőmérséklet mérése, 

halmazállapot-változásokra 

kísérletek végzése. 

Az anyagok sűrűsége és 

halmazállapot-változásai közötti 

Matematika: Mérés. 

Mértékegységek. 
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összefüggések felismerése. 

Elektromos vezetők, szigetelők, 

mágnesezhető, nem 

mágnesezhető anyagok. 

Különböző anyagok elektromos 

vezetőképességének egyszerű 

vizsgálata.  

Anyagok csoportosítása adott 

szempontok alapján. 

 

Kölcsönhatások, erők  

Energia fogalma, 

mértékegysége. 

(Energia, munkavégző 

képesség), 

energiafajták (víz, szél, nap, 

fosszilis energiafajták, 

atomenergia, elektromos, hő-, 

mozgási, helyzeti, rugalmas).  

Energia mértékegysége: J, Kj. 

Energiaátalakulások, 

energiamegmaradás. 

Energiatakarékosság. 

Az erő fogalma, nagysága, 

iránya, mértékegysége (Rugós 

erőmérő). 

Élelmiszertáblázatok elemzése, 

elemi szintű értelmezés. 

A mindennapi életben tapasztalt 

erőhatások megismerése, mérési 

gyakorlatok végzése.  

Energiafajták megfigyelése 

természetes környezetben és 

kísérleti helyzetben.  

Biológia-egészségtan; 

természetismeret: 

tápanyagok.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

energiafelhasználás, 

energiatakarékosság. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sűrűség, halmazállapot-változás, anyagi tulajdonság, energiafajta, 

kölcsönhatás, mozgásállapot-változás, erőfajta, energiatakarékosság.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Rendszerek 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás Hősszúság, idő mérésének mértékegységei. Mérési gyakorlatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megismerő képesség fejlesztése, térbeli és időbeli tájékozódás 

fejlesztése. Hálózatok és épített rendszerek értelmezése. Ok-okozati 

összefüggések feltárása. Analizáló, szintetizáló képesség fejlesztése. 

Önálló információgyűjtésre és tanulásra törekvés. Ismeretek bővítése a 

mikro- és makrovilágból, a képzelet fejlesztése, összehasonlítás adott 

szempontok szerint, összefüggések felismerése, IKT-eszközök 

használata.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tér, idő, nagyságrendek 

Hosszúság és idő 

mértékegységei. 

Atomi méretek (méretarányos 

szemléltetés). 

Jellegzetes rövid és hosszú 

időskálák a természetben 

(emberi skála, földtörténet, 

fényév). 

A hosszúság és idő 

vonatkozásában mérési 

gyakorlatok, mértékegységek 

átváltása.  

Érdekességek gyűjtése 

filmekből, internetről, 

ismeretterjesztő kiadványokból.  

Matematika: 

Hosszúság- és 

időmérés, 

mértékegységek. 
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Hierarchikus rendszerek és 

hálózatok  

Példák hálózatokra (elektromos 

hálózat, internet). 

Szerkezetek (pl. kerékpár). 

Példák gyűjtése hálózatokra a 

mesterséges környezetben.  

Szerkezetek összeállítása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

Infrastruktúra. 

Szerelés.  

Természeti rendszerek  

A Naprendszer objektumai 

(bolygók, Hold, üstökös, 

meteorok). 

A világűr megismerésének 

eszközei (távcső, űrteleszkóp, 

robotok, Mars-járó).  

Látogatás a Planetáriumba, 

csillagvizsgálóba. 

Vizsgálódások távcsövekkel. 

Érdekességek gyűjtése a 

világűrről (csoportmunka).  

Információk internetről, 

filmekből, könyvekből. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés.  

 

Informatika: 

információszerzés.  

Épített rendszerek 

Példák: energiaellátás, 

információs rendszerek, 

közlekedés, települések. 

Térképrajzolás stb.  Földrajz: térkép, 

Naprendszer.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hosszúság-mértékegység, időmértékegység, atom, méretarány, életkor, 

földtörténeti kor, korszak, bolygó, hold, üstökös, meteor, távcső, 

űrteleszkóp.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A felépítés és működés kapcsolata 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás Ismeretek az energiáról, hőről és fényről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az érdeklődés, kíváncsiság, fantázia erősítése. A feladat-, szabálytudat 

erősítése. A kommunikációs képesség fejlesztése. Információk 

gyűjtése és feldolgozása. Internethasználat. A megújuló 

energiaforrások és szerepük. Következtetés, általánosítás fejlesztése, 

összefüggések felismerése, kritikai érzék, reális gondolkodás 

fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Föld belső szerkezete 

(földrengések, rezgéshullámok)  

Érdekességek gyűjtése a 

földrajzkönyvekből, tájékoztató 

irodalomból, atlaszból, 

internetről.  

Földrajz: A Föld 

szerkezete.  

A Nap, a Hold, a 

bolygók.  

A Nap 

A Nap hő- és fényenergiájának 

hatása a földi életre.  

(hőterjedés – sugárzás, a fény 

fizikai jellemzői).  

Egyszerű hőtani, fénytani 

kísérletek végzése hőterjedéssel, 

hősugárzással, fényterjedéssel 

kapcsolatban. 

Napenergia-termelés, 

felhasználás (megújuló 

energiaforrás, napkollektorok).  

A mindennapokban használatos, 

napenergiával működő 

A napenergiával dolgozó 

eszközök összegyűjtése a 

valóságban, illetve képanyagon. 

Felhasználásukról ismeretek 

gyűjtése csoportmunkában.  
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eszközök (pl. számológépek). 

Naprendszer  

Bolygók, holdak és a rajtuk 

uralkodó fizikai viszonyok. 

A Hold jellemzői, fázisai 

(telihold, félhold, újhold).  

Planetárium-látogatás. 

Ismerkedés a bolygók, holdak 

elhelyezkedésével, szerepével. 

Információk gyűjtése a bolygók, 

holdak elhelyezkedéséről, a 

rajtuk uralkodó fizikai 

viszonyokról híradásokból, 

újságokból, TV-, 

rádióadásokból, internetről.  

A ciklikusság fogalmának 

elmélyítése az égitestek 

mozgásában. 

A tudományos kutatások 

eredményei és a tévhitek 

összehasonlítása.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Napenergia, földkéreg, izzó magma, földrengés, hőenergia, hősugárzás, 

fénysugárzás, fénysebesség, bolygó, Hold (telihold, félhold, újhold), 

csillagászat.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Állandóság és változás 
Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás 
Ismeretek a mozgásról, hely- és helyzetváltoztató mozgások, 

mozgásfajták, növények és állatok mozgása, sportágak, az ember 

mozgása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Aktív részvétel a kísérletezésben, az önálló kísérletezés szabályainak 

tudatos alkalmazása. A mozgás fizikai értelmezése, fajtái. Pontos 

mérések, becslések, viszonyítások gyakorlása. Mérési adatok 

lejegyzése. Egyszerű számítások végzése. A fizikai ismeretek 

alkalmazása a mindennapokban. A munkavégzést segítő eszközök, 

gépek működésének fizikai értelmezése. Az energiamegmaradás 

törvényének elemi szintű megismertetése. A motoros képességek 

fejlesztése. Az ok-okozati összefüggések feltárása. Szókincsbővítés 

fizikai fogalmakkal, következtetések, általánosítások, szociális 

motiváltság erősítése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mozgások jellemzése  

Mozgás és nyugalom 

(viszonylagosság). 

Egyenes vonalú egyenletes 

mozgás (út, idő, irány, 

sebesség, állandó sebesség). 

Testek helyének, helyzetének 

meghatározása. 

Különböző mozgástípusok 

felismerése konkrét példákon. 

Mozgásfajták csoportosítása. 

Kísérletezés különböző 

mozgásfajtákra.  

Út, idő mérése, adatok 

lejegyzése. 

Egyszerű számítások végzése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

Közlekedési 

eszközök; 

A biztonságos 

közlekedés. 
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Sebességjelző adatainak 

értelmezése, GPS alkalmazása.  

Mozgásállapot-változás 

Változó mozgások.  

Egyenletesen változó 

mozgások. 

Átlagsebesség. 

Körmozgás jellemzése. 

Tengely körüli mozgás.  

Az erő mozgásállapot-változtató 

hatásának felismerése példákon. 

Különböző mozgásfajták 

megkülönböztetése. 

Labdajátékok, biliárd.  

  

Az erő és a sebességváltozás 

kapcsolata.  

Gyorsulás, lassulás 

Tömeg, sebesség, tehetetlenség 

kapcsolatának felismerése, 

megértése. 

 

Közlekedési alkalmazások. 

Balesetvédelem. 

Kapaszkodás, biztonsági öv 

használata, kerékpározás 

szabályainak ismerete, 

védőfelszerelések használata, ok-

okozati összefüggések 

felismerése (a végén). 

Példák keresése helyes és 

helytelen kanyarodási módokra. 

Megfelelő sebességgel való 

közlekedés (követési távolság 

betartása, belátás, 

szabálykövetés). 

 

Változások iránya 

Megfordítható és 

megfordíthatatlan folyamatok.  

Egyensúlyi állapotra törekvés 

(centripetális erő). 

Sportok, karbantartási 

eszközök használata. 

Megfigyelések, példák gyűjtése 

sportokból (pl. kalapácsvetés 

lényege). 

Háztartási eszközök működése 

(centrifuga, turmix). 

A mozgásokat segítő és gátló 

erők hatásainak felismerése. 

Testnevelés és sport: 

sportágak. 

Egyensúly 

Tömegmérés, mérleg. 

Egyszerű gépek (egyoldalú, 

kétoldalú emelők, csigák. 

Termikus egyensúly. 

Energiamegmaradás törvénye 

elemi szinten.  

(Testek belső energiájának 

változásai). 

Mérések gyakorlása, 

mértékegységek átváltása, 

megfigyelés, becslés, 

viszonyítás, párosítás, 

összehasonlítás. 

Kísérletek végzése egyszerű 

gépekkel. 

Mérlegek összeállítása 

(szerelőkészlet). 

Egyensúlyi állapotok 

létrehozása. 

Összefüggések feltárása. 

Példakeresés emelők, csigák 

alkalmazására. 

Hőmérsékletmérések gyakorlása. 

Mérési adatok lejegyzése. 

Természetismeret; 

biológia-egészségtan: 

az élő test. 
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Nyomás 

Szilárd testek nyomása 

(nyomóerő, nyomott felület). 

Nyomás a folyadékokban. 

Nyomás a légnemű 

anyagokban.  

Nyomással kapcsolatos egyszerű 

kísérletek végzése különböző 

halmazállapotú anyagokban. 

Nyomással kapcsolatos ábrák 

elemzése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Mozgás, mozgásfajta, mozgásállapot-változás, egyensúlyi állapot, 

egyszerű gép, termikus kölcsönhatás, nyomás, sebesség, út, idő.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Az ember megismerése és egészsége 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Az ember táplálkozása, tápanyagok. Érzékszervek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megismerőképesség, a kommunikációs képesség, a kauzális 

gondolkodás, a problémamegoldó gondolkodás, a kritikai érzék 

fejlesztése. Fizikai, kémiai hatások, jelenségek szerepének ismerete az 

ember szervezetének működésében. A kísérletezés szabályainak 

betartása. Az érzékszervek védelmének megismertetése. 

Egészségvédelmi ismeretek. Az elektromos áram hatása az élő 

szervezetre. Empátiakészség fejlesztése. A másság, a sérült ember 

elfogadása, segítése, együttműködés, a kritikai érzék fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az energia szerepe az 

élővilágban 

Táplálkozás – 

energiafelhasználás.  

Táplálkozási táblázatok 

értelmezése. 

A mozgás és a táplálkozás 

közötti kapcsolat elemzése.  

Orvos, egészségügyi szakember 

ajánlásainak elfogadása.  

Változatos, egészséges 

táplálkozás elveinek betartása.  

Természetismeret; 

biológia-egészségtan: 

a táplálkozás és a 

mozgás 

szervrendszere.  

A táplálék mint 

energiahordozó.  

Az élelmiszerek fő tápanyagai, 

élettani szerepük. 

Zsírok, olajok, szénhidrátok – 

fűtőanyagok.  

Fehérjék – építőanyagok.  

Az emésztés és a légzés 

folyamatai, összefüggésének 

elemzése. 

Az égés feltételeinek ismerete. 

Napi, heti egészséges étrend 

összeállítása.  

Természetismeret; 

kémia; biológia-

egészségtan: 

tápanyagok 

égésfeltételei. 

A biológiai mozgás fizikai 

alapjai  

A sport szerepe az ember 

életében.  

Magasugrás, súlylökés, úszás, 

labdarúgás, stb.  

Erőhatások, 

energiafelhasználás.  

Példák gyűjtése és filmek 

elemzése a sportoláshoz 

szükséges feltételekről, 

erőhatásokról, 

energiafelhasználásról.  

Testnevelés és sport: 

Edzés. Sportágak.  
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Az érzékelés fizikája 

A fény, a színkép.  

A fény terjedése, fénytörés, 

szivárvány  

A látás alapja, a szemlencse 

működése.  

Lencsék, domború, homorú 

lencsék, nagyítók. 

Kísérletezés prizmával, 

nagyítóval, domború lencsével, 

homorú lencsével.  

Képalkotások megfigyelése, 

rajzos ábrák elemzése. 

Természetismeret; 

biológia-egészségtan: 

érzékszervek és 

működésük.  

Látáshibák és javításuk 

(rövidlátás, távollátás).  

Szemüveghasználat. 

Látásvédelem – 

egészségvédelem.  

(Túlzott és gyenge fény, erős 

napfény, hegesztés).  

A látáshibák okainak elemzése 

rajzos ábrákon. 

Szemüveghasználat, 

napszemüveg-használat, 

védőszemüveg alkalmazása az 

adott fényviszonyoknak 

megfelelően, illetve a látáshibák 

korrigálására.  

Látássérült embertársaink 

segítése.  

 

A hang, ultrahang szerepe az 

élővilágban. 

Érdekességek gyűjtése az állatok 

hangokkal történő 

kommunikációjáról filmek, 

hanganyagok segítségével.  

Példák gyűjtése az ultrahang 

szerepéről a gyógyászatban. 

 

A hallás fizikai alapjai 

(hangrezgés, hanghullámok, 

hangterjedések).  

Kísérletek végzése a hang 

terjedéséről különböző 

közegekben.  

Modell- és ábraelemzés a hallás 

folyamatával kapcsolatban. 

 

Káros környezeti hatások, 

zajszennyezés. 

Erős hanghatással járó 

foglalkozások.  

Védőfelszerelések. 

A hallószervek tudatos védelme 

és óvása az erős hanghatásoktól 

(pl. zene). 

A halláskárosodás elkerülése 

védőfelszereléssel.  

A hallássérült ember elfogadása 

és segítése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

munkafolyamatok és 

védőfelszerelések.  

Az elektromos áram hatása az 

élő szervezetre.  

Veszélyek (áramütés). 

Veszélyt jelző táblák, 

információk.  

Érintésvédelmi ismeretek 

(konnektor, védődugók).  

A veszélyt jelző táblák 

információinak felismerése, és a 

veszély tudatos elkerülése.  

A szórakoztató és háztartási 

berendezések használata, az 

érintésvédelmi szabályok 

betartásával. 

 

Az elektromosság 

felhasználása a gyógyászatban. 

Képek, filmek elemzése az 

elektromosság felhasználásáról a 

gyógyászatban (csoportmunka).  

Beszámolók készítése szóban, 
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rajzban.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tápanyag, energiahordozó, erőnléti állapot, fénytörés, lencse, képalkotás, 

hangterjedés, zajszennyezés, érintésvédelem.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Környezet és fenntarthatóság 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Földrajzi ismeretek, a természet földrajzi ismerete. Földfelszín, 

időjárás, a víz körforgása. Környezetszennyezés, környezetvédelem.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megismerő képesség, kommunikációs képesség, kauzális 

gondolkodás, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

Információszerzés gyakorlása. Önálló tanulás. IKT-eszközök 

használata. Energiatakarékosságra törekvés erősítése a 

hétköznapokban. Tudatos fogyasztói és természetvédő magatartás, 

kritikai gondolkodás fejlesztése, törekvés az egészséges környezet, az 

élő természet megóvására.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A földi időjárás fő jellemzői 

Időjárási jelenségek, a 

földfelszín és az időjárás 

kapcsolata. Légköri és tengeri 

áramlatok (Golf-áramlat, 

szélrendszerek). 

Földrajzi ismeretek alkalmazása. 

Érdekességek, információk 

gyűjtése képekről, filmből, 

atlaszokból, ismeretterjesztő 

könyvekből.  

Összefüggések felismerése a 

földrajzi szélesség, illetve a 

tengerszint feletti magasság 

időjárást meghatározó 

tényezőiről. 

Földrajz: Áramlatok. 

Szélrendszerek. 

Időjárási jelenségek.  

Az időjárás-előrejelzés.  Az időjárás-előrejelzés 

értelmezése, 

információfeldolgozás, 

ábraelemzés újságokból, 

televízióból.  

 

A légkör fizikai tulajdonságai 

(napsugárzás, hőmérséklet, 

csapadék).  

A vízkörforgás fizikai háttere, 

szél).  

Csapadékfajták.  

Légnyomás és mérése 

(Barométer). 

A légkör fizikai 

tulajdonságainak elemzése. 

Összefüggések felismerése. 

A víz körforgására kísérletek 

végzése.  

Elemi ismeretek szerzése a 

frontképződésekről. 

Olvasmány-feldolgozás. 

Földrajz: légnyomás.  

Természeti katasztrófák 

(viharok, földrengések, cunamik 

kiváltó okai) 

Ismeretterjesztő filmek 

elemzése.  

 

A kárenyhítés lehetőségei, 

előrejelzés.  

Az előrejelzés fontosságának 

felismerése, példák gyűjtése a 
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Megfelelő viselkedési formák 

veszélyhelyzetekben.  

modern földrengés- és vihar-

előrejelző eszközökről.  

A megfelelő magatartás 

tanúsítása veszélyhelyzetekben. 

Részvétel szituációs játékokban.  

A környezeti rendszerek 

állapota, védelme, 

fenntarthatósága  

A természetkárosítás fajtáinak 

fizikai háttere (erdőirtás, 

légszennyezés, vízszennyezés, 

talaj-, zaj-, fényszennyezés.  

Útépítés, házépítések, 

lakóparkok építése.  

Fenntarthatóság, védelem.  

Kirándulások, séták, irányított 

megfigyelések, elemzések adott 

témával kapcsolatban. 

Tablók, fotók, rajzok készítése. 

Rövid beszámolók készítése a 

helyi környezeti problémákról 

fotókkal, rajzokkal.  

Érdekességek gyűjtése 

természettudományos 

kiadványokból, filmekből a 

környezet állapotának 

védelméről, az emberi 

tevékenységekről.  

Földrajz: a Föld nagy 

tájai.  

Energiatakarékos eljárások, 

eszközök.  

(szigetelés, energiatakarékos 

izzók, berendezések, főzési, 

fűtési módszerek).  

Az energiatakarékos eljárásokkal 

való megismerkedés és 

alkalmazásuk otthon és a 

közösségi tereken.  

Törekvés az energiatakarékos 

technikák alkalmazására. 

 

Takarékos, kényelmes, 

biztonságos közlekedés 

eszközei. 

Tájékozódás internetről, 

könyvekből, a legújabb 

környezetbarát technikai 

találmányokról, eszközökről.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

közlekedési eszközök. 

Energiatermelés módjai, 

kockázata.  

Hazai erőművek.  

(Fosszilis erőművek, 

atomerőmű). 

Hazánk erőműveinek 

elhelyezkedése, 

energiatermelésének ismerete. 

Az energiatermelés kockázatáról 

információk gyűjtése filmekből, 

ismeretterjesztő kiadványokból, 

internetről.  

Földrajz: erőművek, 

atomerőmű.  

A szennyező-anyagokkal való 

szakszerű bánásmód 

(vegyszerek, tisztítószerek, 

olajok, gyógyszerek, elemek, 

patronok).  

Tudatos, szelektív 

hulladékgyűjtés.  

A szennyezőanyagok 

biztonságos tárolásáról, 

felhasználásáról, 

megsemmisítéséről ismeretek 

szerzése.  

A vegyszereken, tisztítószereken 

lévő információk feldolgozása.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Időjárás, áramlat, szélirány, légnyomás, légkör, természeti katasztrófa, 

fenntarthatóság, a környezeti rendszerek védelme, energiatakarékosság, 

szennyező anyag, szelektív hulladékgyűjtés, hulladékkezelés. 
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BIOLÓGIA 

 

 
 

7-8. évfolyam 
 

Célok 
 

 Az élő és élettelen természet szoros kapcsolatának, az élőlények 

 A tudományosan megalapozott, korszerü ismeretek nyújtása a 

növényi, állati, emberi szervezet müködéséről, az egészség 

megóvásáról. 

 Hozzásegíteni a tanulókat az egészséges életmód kialakítása és megtartása 
szempontjából szükséges szokásrend elsajátításához. 

 Az egészséget megőrző attitüd erősítése. Az egészséges életmód 

szabályainak  betartása. 

 Felelősségtudat kialakítása önmagáért, másokért. 

 Kábító és élvezeti szerek elutasítása. 

 Probléma megoldó, helyzetfelismerő képesség fejlesztése. 

 Annak elérése, hogy a tanulók képesek legyenek napi egészségügyi 

problémáik megoldására, megfelelő segítség kérésére és a kapott 

tanácsok betartására. 

 Az aktív természetvédelem igényének felkeltése. 

 Önálló ismeretszerzés népszerüsítő, egészségügyi kiadványokból, 

filmekből 

 

 

Fejlesztendő képességek, készségek, attitüdök 

 

Biológiai jelenségek megfigyelése. A tapasztalatok megfogalmazása. Önálló 

ismeretszerzés képessége. Önálló feladatvégzés képessége összehasonlítási, 

csoportosítási  feladatokban.  Probléma  megoldás,  helyzet  felismerő  képesség.  

A lényeg kiemelésének képessége. Az egyszerü szakkifejezések használatának 

képessége. 
Törekvés a személyes és a környezet higiénéjének biztosítására. Egészségmegőrző 

attitüd, felelősségtudat. 

 

 

A biológia tanításának célja : 

 megismertetni a természeti, gazdasági,  társadalmi folyamatok közötti összefüggéseket 

 az emberi test felépítésének, működésének megismerése 

 a káros szokások egészségromboló hatásának ismerete 

 a környezettudatos gondolkodásra és cselekvésre nevelés pl. a veszélyes hulladékok 

kezelése 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Anyag, energia, információ 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás Az élőlények táplálkozása, testfelépítése. A mozgás. 

Alkalmazkodóképesség.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megismerő képesség, a kommunikációs képesség fejlesztése. Ok-

okozati összefüggések felismerése. Kooperatív technikák. IKT-

eszközök alkalmazása. Gyűjtőmunkák. A természetben zajló 

kölcsönhatások, erők, biológiai információk ismerete. Önálló, kitartó 

munkavégzés, együttműködő képesség fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Anyag 

Az élő rendszerek anyagi 

összetétele. 

Kölcsönhatások, erők. 

Az élőlények alkalmazkodása a 

gravitációhoz (súly, 

súlytalanság problémája).  

Érdekességek: testfelépítésbeli 

alkalmazkodások a különböző 

közegben élő állatoknál (pl. 

áramvonalas hal, úszóhólyag, 

szőrős talp, csőrtípusok, 

lábtípusok stb.). 

Egyszerű kísérletek végzése 

(nyomás, közegellenállás, 

felhajtóerő).  

 

Kémia: szerves és 

szervetlen anyagok.  

 

Fizika: Tömeg, súly. 

Energia.  

Energia  

A napfény és a földi élet 

összefüggése. Fotoszintézis.  

Táplálkozás, légzés szerepe a 

szervezet energiaellátásában.  

Az állatok hőháztartása, 

testhőmérséklet szabályozása. 

A mozgás, az életmód és az 

energiaszükséglet  

(ragadozók – sebesség; 

növényevők – menekülés).  

Táplálékláncok készítése.  

Anyag- és energiaforgalom 

felismerése. 

Példák felidézése a természeti 

körfolyamatokról. 

Gyűjtőmunka.  

Állandó és változó 

testhőmérsékletű állatok 

csoportosítása.  

Példák keresése, összefüggések 

felfedezése a mozgás, az életmód 

és energiaszükséglet között.  
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Információ  

A környezeti jelzések és 

érzékelésük biológiai 

jelentősége.  

(Tollazat, illatok, mozgásképek, 

testbeszéd, viselkedési formák 

különböző szituációkban, 

hangjelzések.) 

A biológiai információ szerepe 

az önfenntartásban és 

fajfenntartásban. 

A biológiai sokféleségben rejlő 

információ. 

Az élőlények különböző 

alkalmazkodóképességének 

felismerése (tűrőképesség, 

fajok és életfeltételek) 

A biológiai információ 

jelentőségének felismerése. 

Példák gyűjtése.  

Enciklopédiák, lexikonok 

használata. 

Gyűjtőmunka, növénytani 

kísérletek.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alkalmazkodás, gravitáció, testbeszéd, hang-, szín-, illatjelzés, 

tűrőképesség, önfenntartás, fajfenntartás, állandó testhőmérséklet, változó 

testhőmérséklet, az élő szervezet energiaellátása, fotoszintézis, biológiai 

információ.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Rendszerek 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Életközösségek működése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Térbeli, időbeli tájékozódás képességének erősítése. A 

kommunikációs képesség, analizáló, szintetizáló képesség, kauzális 

gondolkodás fejlesztése. Finommotorika fejlesztése. Hálózatok az 

élővilágban: összefüggések felfedezése, önálló információszerzés, 

együttes munkában részvétel.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tér és idő 

Az élővilág méretskálája (a 

szerveződési szintek 

összevetése). 

Vizsgálatok mikroszkóppal, 

nagyítóval. 

Rendezések, csoportosítások, 

hasonlóságok, különbségek 

felfedezése.  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: időszalag. 

Az életközösségek térbeli 

elrendeződése (zonalitás 

földrajzi szélesség és 

tengerszint feletti magasság 

szerint). 

Földrajzi ismeretek alkalmazása. 

Összefüggések felfedezése az 

életközösségek és a helyük 

között.  

Földrajz: a Föld 

övezetessége.  
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Az élővilág törzsfejlődésének 

időskálája, jelentősebb 

eseményei. 

(Földtörténet – első élőlények 

megjelenése). 

A törzsfejlődés időskálájának 

ábraelemzése.  

A földtörténeti eseményekről 

szemléltető filmek megtekintése, 

animációk elemzése.  

Grafikonértelmezés. 

 

A biológiai óra fogalma, példái 

(az élő szervezetek belső 

szabályozottsága, ciklikusság 

öröklött és tanult 

megnyilvánulásai).  

Példák gyűjtése az emberek és az 

állatok életéből (életkori 

szakaszok és a kapcsolódó 

biológiai történések).  

 

Rendszer, rendszer és környezete 

A sejt, a szervezet és az 

életközösség, mint rendszer 

(elemek és kapcsolatok).  

Ábrák, képek, modellek, 

makettek összeállítása (puzzle).  

Rész-egész kapcsolatának, 

szerepének megértése elemi 

szinten.  

 

A környezet fogalma, a 

rendszer és környezet 

kapcsolata, biológiai 

értelmezése a sejt, egyed, 

életközösség és a bioszféra 

szintjén.  

Az élőlények, élettelen 

összetevők válogatása, 

rendezése, csoportosítása adott 

szempontok szerint. 

Szűkebb, tágabb 

kapcsolatrendszerek 

összefüggésének felismerése, az 

alá-fölérendeltség viszonyainak 

értelmezése.  

 

A természetföldrajzi környezet 

és az élővilág összefüggései. 

Példák keresése az élőlények 

alkalmazkodására a 

természetföldrajzi környezethez.  

Földrajz: A Föld.  

Szerveződési szintek, hálózatok  

A biológiai szerveződés szintjei 

(egyed alatti és feletti).  

A szintek közötti kapcsolatok.  

(Moszatok szerepe a légkör 

oxigénháztartásában.)  

Hálózati elv az élővilágban, 

biológiai hálózatok. 

Megfigyelések, vizsgálódások 

mikroszkóppal, nagyítóval. 

Ismeretek gyűjtése 

olvasmányokból, 

szemelvényekből, elektronikus 

médiából. 

Érdekességek keresése 

baktériumokról, moszatokról.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Méretskála, szerveződési szint, földtörténeti kor, sejt, egyed, baktérium, 

moszat, szervezet, életközösség, biológiai hálózat.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A felépítés és a működés kapcsolata 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás A víz, a tápanyagok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megismerő képesség, a kommunikációs képesség, a 

problémamegoldó gondolkodás, a kauzális gondolkodás fejlesztése. A 

tér-, időbeli tájékozódás erősítése. A kémiai ismeretek felhasználása 

az egészséges életmód kialakításában. A Föld övezetessége és az ott 
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kialakuló jellegzetes növény- és állatvilág közötti összefüggés 

felismertetése. Az élővilág egyszerű rendszerezése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Anyagok 

A víz biológiai szerepe. 

Vizes élőhelyek felsorolása. 

Érdekességek gyűjtése a 

különböző élőlények 

szervezetében előforduló 

vízmennyiségről. 

Példák keresése a víztakarékos 

növényekről, állatokról (teve, 

kaktusz). 

Növénygondozás, állatgondozás 

(tiszta ivóvíz fontosságának 

belátása, csíráztatás – öntözés 

csapvízzel). Kísérlet desztillált 

vízzel.  

Földrajz: természetes 

vizek. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: növény- és 

állatgondozás. 

Az élőlényeket felépítő 

szervetlen és szerves anyagok 

(víz, ásványi anyagok, 

szénhidrátok, zsírok és olajok, 

fehérjék, vitaminok) alapvető 

szerepe. 

Táblázatok tanulmányozása, 

ábraelemzés. 

Életszerű példák keresése a „só-

víz háztartás” egyensúlyi 

állapotára (szomjúság oka). 

Kémia: Szerves és 

szervetlen anyagok. 

Tápanyagok. 

Az élelmiszerek összetétele, 

tápértéke, az egészséges étrend 

(tápanyag, tápérték, 

termékösszetétel). 

Az élelmiszerek összetételének 

tanulmányozása, tápanyag-

összetételük elemzése. 

Tudatos fogyasztói magatartás 

gyakorlása. 

Élelmiszerek válogatása, ennek 

fontossága a hiánybetegségek 

esetén. 

Napi, heti étrend összeállítása. 

Receptgyűjtemény készítése, 

főzési gyakorlatok 

csoportmunkában.  

 

Élőlények 

A sejt felépítése (növényi, 

állati). 

A növényi és állati szövetek fő 

típusai. 

Mikroszkópos vizsgálatok a 

sejtek felépítésére.  

Növényi és állati sejt 

összehasonlítása.  

 

Baktériumok, vírusok. Olvasmányelemzés, szövegértés. 
 

Gombák (egy kalapos gomba 

példáján). 

A gombák elhelyezkedése az 

élőlények csoportjai között. 

A kalapos gomba vizsgálata, 

összehasonlítása más 

növényekkel. 

Hasonlóságok, különbségek 

felfedezése. 

Vizsgálódás nagyítóval. 

 

Növények és állatok általános 

jellemzői (testfelépítés, 

kültakaró, táplálkozás, légzés, 

Néhány jellegzetes növény és 

állat vizsgálata adott szempontok 

szerint. 
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szaporodás, életmód.  Elemzés, összehasonlítás.  

Testfelépítés, életmód és 

környezet kapcsolata. 

Példák gyűjtése a természetből.  
 

Életközösségek 

Egyed feletti szerveződési 

szintek.  

Fajok egyedei közötti 

kapcsolatok (csoportos 

életmód: szerepek, rangsor, 

együttműködés). 

Magányos életmód. 

Fajok közti kapcsolatok.  

Megfigyelés, elemzés az 

életközösség szerveződéséről, a 

fajok és az egyedek életéről.  

 

Az életközösségek belső 

kapcsolatai. 

Az élő és élettelen összetevők 

csoportosítása. 

A kölcsönös egymásrautaltság 

felismerése. 

 

A fajok közötti kölcsönhatások 

típusai egy-egy konkrét 

példával (együttélés, versengés, 

élősködés). 

Megfigyelések, egyszerű 

vizsgálatok terepen, 

kirándulások alkalmával.  

Filmek megtekintése, 

olvasmányok elemzése. 

Érdekességek, példák gyűjtése 

(egy-egy konkrét példa 

megbeszélése).  

 

Életközösségek táplálkozási 

kapcsolatai, hálózatai:  

 Táplálékláncok  

 Termelő szervezetek – 

növények 

 Fogyasztó szervezetek – 

állatok 

 Lebontó szervezetek – 

baktériumok, gombák. 

Csoportosítások, táplálkozási 

hálózatok bonyolult 

rendszerének felismerése. 

Táplálékláncok készítése – 

különböző életközösségekben. 

Táplálkozási piramis 

értelmezése. 

Körfolyamatok, egyensúly 

összefüggéseinek felismerése.  

 

Az állatok viselkedésformái 

(életmódok, életszakaszok, 

szituációk – táplálkozás, 

táplálékszerzés, párzás, 

védekezés).  

Megfigyelések az állatok 

viselkedésformáiról.  

Informatikai eszközhasználat. 

Információfeldolgozás (filmek, 

képek, könyvek).  

 

Biomok 

A Föld éghajlati övezeteinek 

jellemzői, a jellegzetes 

növényvilág kialakulása közötti 

összefüggés (pl. tajgaerdő 

fenyői, esőerdő). 

Tablókészítés, élőhelyek 

bemutatása.  

 

A növény és állatvilág 

alkalmazkodási módjai az 

éghajlati viszonyokhoz (pl. az 

állatok kültakarója, a növények 

gyökérzete, levelei).  

Rendszerezés, csoportosítás 

adott szempontok szerint.  

Földrajz: a Föld 

övezetei.  
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A biomok főbb jellemzői, 

területi elhelyezkedésük. 

Az élővilág rendszerezése 

(egysejtűek, növények, állatok, 

gombák) 

Az élővilág elsődleges 

csoportokra való felosztása. 

Főbb rendszertani csoportok: 

faj, évfolyam, törzs. 

Egysejtűek. 

Növények országa. 

Állatok országa. 

Gombák országa.  

Az eddig tanult növény- és 

állatfajok csoportosítása 

megadott szempontok szerint. 

Növény- és állathatározó 

könyvek tanulmányozása.  

Hasonlóságok, különbségek 

felismerése, általánosítás, 

rendszerbe sorolás. 

Táblázatalkotások.  

 

Az élővilág fajgazdagsága, 

ennek jelentősége. 

Evolúció (közel 2 millió ismert 

és ugyanennyi ismeretlen faj).  

Érdekességek, szemelvények 

feldolgozása. 

 

 

Nap, Naprendszer 

A napsugárzás és a földi élet 

közötti összefüggés 

(hősugárzás, fénysugárzás). 

Fotoszintézis. 

Szűk és tág tűrőképességű 

fajok, alkalmazkodás módjai.  

Szemelvényfeldolgozás, 

elemzés, értelmezés.  

Összefüggések felfedezése.  

Példák sorolása.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Víz, szerves, szervetlen anyag, tápanyag, vitamin, a szervrendszer 

felépítése, egyed és faj, tápláléklánc, evolúció, fotoszintézis.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Állandóság és változás 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás Az életközösségek. A növények, állatok mozgása. Fotoszintézis. Az 

élővilág felépítése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Biológiai, természettudományos ismeretek alapozása. Biológiai 

fogalmak megértése, elsajátítása. Kapcsolatok felismertetése a 

kémiában és a fizikában elsajátított ismeretekkel.  

A megismerőképesség, a kritikus gondolkodás, a kauzális 

gondolkodás, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. Kooperatív 

technikák alkalmazása. Interaktív eszközök használata, pontos, kitartó 

munkavégzésre, önálló információ- feldolgozásra, önálló tanulásra 

törekvés erősítése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Állapot 

Az életközösségek 

állapotának jellemzése. 

Élőhelyek, s az ott élő, 

egymással kapcsolatban álló 

élőlények (növények, 

állatok).  

Közvetlen tapasztalatszerzés 

kirándulásokon.  

Információk gyűjtése 

életközösségek állapotáról 

különféle információs 

eszközökkel. 

Vizsgálódások. 

Földrajz: a Föld 

övezetessége.  
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Sajátos élő és élettelen 

környezeti feltételek (fajok 

egyedei közötti, fajok közötti, 

élő és élettelen összetevők 

közötti kapcsolatok). 

Az élő és az élettelen világ közötti 

összefüggések feltárása konkrét 

példák alapján.  

 

Önszabályozás, viszonylagos 

egyensúly-megújulás. 

Információs eszközök használata. 
 

Az ember hatása a 

bioszférára (káros és hasznos 

beavatkozások). 

Globális természeti 

problémák és 

következményeik.  

Adatgyűjtés, tablókészítés az 

emberi tevékenységről.  

 

Változás 

Az élőlények mozgásának 

fizikai jellemzése (erő, 

munkavégzés). 

Az állatok mozgása: 

végtagok, mozgásszervek, 

mozgásfajták. 

Példák rendszerezése a növények, 

állatok mozgásairól.  

Gyűjtőmunka, csoportosítás. 

Természetismeret; 

fizika: mozgás.  

Az élőlények hőháztartását 

befolyásoló fizikai 

változások (hőáramlás, 

hővezetés, hőszigetelés, 

hősugárzás). 

Táplálkozás – belső energia.  

Hőszigetelés (szőrzet, 

zsírréteg, faggyús tollazat, 

pehelytollak). 

Téli álom: életfolyamatok 

lassulása.  

Környezeti hatások – 

napsugárzás. 

Csoportos életmód – egymás 

melengetése (pingvinek stb.). 

Nagy melegben – 

párologtatás, fokozott 

hőleadás. 

Az élőlények életében 

bekövetkező változások a 

környezet fizikai és kémiai 

hatásaira.  

Csoportosítások, elemzések, 

általánosítások.  

Összefüggések felismerése.  

 

Az életfolyamatokat kísérő 

elektromos változások példái 

(EKG, EEG). 

Érdekességek, információk 

feldolgozása könyvekből, 

lexikonokból, filmekről, 

internetről.  

Személyes tapasztalatok 

feldolgozása.   

 

Fotoszintézis és a légzés 

lényege. 

A termelő szervezetek 

(növények) szerves anyag 

előállítása, oxigéntermelése 

(energiamegkötés). 

Kísérletek végzése a 

fotoszintézisre és légzésre.  

Táplálékláncok készítése. 

Rajzos ábrák elemzése. 

Kémia: tápanyag, 

energia, égés.  
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Szénhidrátok szerepe az 

élővilág energiaellátásában. 

Tápanyagok elégetése a 

szervezet sejtjeiben (lassú 

égés, energia-felszabadulás).  

Az oxigén az égés feltétele. 

Körfolyamatok elemzése ábrák, 

képanyagok, filmek segítségével. 

 

Az élettani folyamatok hatása 

a vérnyomásra, pulzusra, 

vércukorszintre. 

Életmód, táplálkozás, mozgás, 

aktivitás, pihenés, testi-lelki 

egyensúly. 

Az egészséges életmód 

technikáinak alkalmazása. 

Ismerkedés a vérnyomásméréssel, 

vércukorszint-méréssel, 

pulzusméréssel.  

 

Hosszabb idő alatt 

bekövetkező változások 

(leszármazás, rokonság, 

evolúció). 

Fejlődési folyamat és a mai 

élővilág sokfélesége (fajok, 

rokon fajok, családok, rendek, 

törzsek). 

Rendszertani alapismeretek. 

A változatosság, sokféleség 

élménye, értékelése családon 

belül.  

Az élővilág sokféleségének 

megfigyelése.  

Csoportosítás, táblázatkészítés.  

 

Folyamat 

A biológiai szabályozás 

lényege, mechanizmusai 

(pulzusszám, vérnyomás, 

testhőmérséklet). 

A szabályozott állandó állapot 

biológiai jelentősége. 

A működés egyensúlyi 

állapotának folyamatos 

biztosítása.  

A saját egészségi állapot iránti 

felelősség belátása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Önszabályozás, viszonylagos egyensúly, megújulás, globális természeti 

probléma, üvegházhatás, felmelegedés, ózonlyuk, UV-sugárzás, 

ivóvízkészlet, hőháztartás, belső energia, EKG, EEG, fotoszintézis, 

szerves anyag, vérnyomás, pulzus, vércukorszint, evolúció, biológiai 

szabályozás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Az ember megismerése 
Órakeret 

36 óra 

Előzetes tudás Az emberi test, az egészséges életmód. Önismeret. Mások elfogadása, 

közösségi normák betartása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megismerő képesség további erősítése. Kommunikációs képesség 

fejlesztése. Aktív részvétel kiscsoportos beszélgetéseken. Kauzális, 

problémamegoldó, analizáló, szintetizáló gondolkodás fejlesztése. 

Kooperatív technikák alkalmazása. Az ember szervrendszere, szervei 

és azok működésének megismerése. A betegségek és azok megelőzési 

módjainak ismerete. Törekvés erősítése az egészséges életmódra. 

Önismeret fejlesztése. A viselkedési és társadalmi normák, szabályok 
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betartása. Az önfegyelem, a belátás képességének fejlesztése. 

Konfliktuskezelés. Agresszió elkerülése. Problémafeloldás segítése. 

Önzetlenség erősítése. IKT-eszközök használata.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Testkép, testalkat, 

mozgásképesség  

Testalkat változása a 

növekedés során. 

Testkép-zavarok. 

Az ember szervrendszerei 

Szervek. Elhelyezkedésük.  

Mozgás: aktív és passzív 

szervrendszere.  

Mozgás és életmód kapcsolata.  

Normál testsúly tartása és a 

rendszeres mozgás. 

Gyakori mozgásszervi 

elváltozások, sérülések, és 

megelőzésük. 

A mozgásszegény életmód 

következményei.  

Információgyűjtés. 

Ábraelemzés. 

Rendszeres, aktív sportolás. 

A mozgás és életmód 

kapcsolatának, összefüggéseinek 

feltárása. 

Egészségmegőrző technikák 

gyakorlása. 

 

Helyes, egészséges táplálkozás 

elsajátítása.  

Rendszeres tisztálkodás, 

megfelelő fogápolás 

fontosságának belátása.  

Informatika: 

internethasználat. 

  

Testnevelés és sport: 

mozgás, sport. 

 

Természetismeret; 

kémia: tápanyagok, 

vitaminok.  

Táplálkozás: szervei, 

emésztési folyamatok.  

A tápcsatorna betegségei. 

A légzés: szervei, működése. 

A légzőszervek gyakori 

betegségei. 

Védekezés egyszerű 

gyógymódokkal. 

Keringés: szervei, működése. 

Kiválasztás szervei.  

Az emberi szervezet 

szervrendszerei és szervei 

működésének megismerése, 

betegségeik és megelőzési 

lehetőségeinek megismerése.  

Egyszerű ápolási technikák 

elsajátítása.  

 

Önfenntartás 

Érzékszervek. 

A bőr funkciói, bőrbetegségek, 

bőrápolás, a bőr védelme. 

A központi és környéki 

idegrendszer főbb részei. 

Érzékszervek: látás, hallás, 

egyensúlyszerv, ízlelés, 

szaglás szervei. 

Minőségi, mennyiségi 

táplálkozás. 

A táplálkozás hatása a 

keringésre, légzésre, 

anyagcserére.  

Idegi, hormonális szabályozás. 

Kísérletezés fénytani és hőtani 

eszközökkel látásra és hallásra.  

Részvétel az iskolai orvosi 

vizsgálatokon, 

szűrővizsgálatokon. 

Fizika: a hang 

terjedése,  

a fény terjedése, 

lencsék.  

Szaporodás, egyedfejlődés  

Szaporodási szervrendszerek.  

Nemi jellegek. 

Menstruáció, szexualitás. 

A szexualitás egészségügyi 

Beszélgetések az ember 

szaporodásáról.  

Megfelelő tájékoztató, 

felvilágosító kiadványok 

tanulmányozása. 
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szabályai, fogamzásgátlás.  

Méhen belüli fejlődés, 

születés, születés utáni élet.  

Semmelweis Ignác, az anyák 

megmentője. 

Információgyűjtés egészségügyi 

kiadványokból, filmekből, 

internetről. 

Semmelweis Ignác 

munkásságának megismerése. 

Egészség 

Orvosi ellátásokkal 

kapcsolatos ismeretek.  

Szűrővizsgálat, védőoltás. 

Az egészséges életmód 

megőrzéséhez szükséges 

életvitel.  

Alapfokú elsősegély-nyújtási 

ismeretek. 

Betegjogok. 

Részvétel szűrővizsgálatokon. 

A védőoltás elfogadása.  

Alapfokú elsősegélynyújtási 

ismeretek gyakorlása.  

Ismerkedés a betegjogokkal.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Orvosi 

ellátás. 

Elsősegély-nyújtási 

ismeretek. 

Betegjogok. 

Magatartás 

A személyiség összetevői, 

értelmi képességek, érzelmi 

adottságok, önismeret, 

önfejlesztés fontossága, 

viselkedési normák, szabályok 

szerepe.  

Családi és egyéni (személyi) 

kapcsolatok jelentősége. 

Tanulás szerepe. 

A serdülőkor érzelmi, szociális 

és pszichológiai jellemzői. 

Családi és iskolai agresszió, 

önzetlenség, alkalmazkodás, 

áldozatvállalás, 

konfliktuskezelés, probléma-

feloldás.  

Szabályok, normák szerepének 

elfogadása. 

A tanulás fontosságának 

tudatosulása. 

Felelősségteljes magatartás. 

Csoportokban beszélgetések 

során önismeret fejlesztése.  

Konfliktuskezelések gyakorlása.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Test, szervezet, szervrendszer, betegség, védekezés, megelőzés, 

szexualitás, orvosi ellátás, öröklődés, magatartás, önismeret, norma, 

szabály, serdülőkor.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Környezet és fenntarthatóság 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás Talaj, éghajlat, környezeti tényezők, környezetvédelem, 

szemétgyűjtés, ipar, mezőgazdaság, közlekedés.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megfigyelőképesség erősítése, a kommunikáció fejlesztése, 

kísérletező képesség, információgyűjtő és -feldolgozó képesség, a 

problémamegoldó gondolkodás és a kauzális gondolkodás fejlesztése. 

A kritikai érzék fejlesztése. Kooperatív technikák alkalmazása. A 

globális környezeti rendszerekről, a környezetszennyezésről, a 

fenntarthatóságról ismeretek szerzése és rendszerezése. 

Felelősségtudatos magatartás erősítése, a szociális érzékenység és a 

közösségi érzés erősítése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Globális környezeti rendszerek 

A talaj termőképessége, 

védelme. 

A talaj sajátos életközössége 

(baktériumok, egysejtűek, 

gombák, moszatok, férgek, 

ízeltlábúak stb.). A 

tápanyagkészlet folyamatos 

megújulása. 

A talajszennyezés forrásai, okai 

(ipari, háztartási, 

mezőgazdasági).  

Az emberi tevékenységek 

felszínformáló hatásai.  

Kísérletezés talajjal. 

Életközösségek egyedeinek 

vizsgálata, csoportosítása. 

Talajszennyezés, szennyező 

anyagok, hatások csoportosítása 

adott szempontok szerint. 

Az emberi tevékenység 

felszínformáló hatásainak 

elemzése, beszámolók készítése. 

Földrajz: a Föld.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

Talajművelés; 

Talajszennyeződés;  

Szelektív 

hulladékgyűjtés;  

Ipari, mezőgazdasági 

tevékenységek.  

Környezeti tényezők 

Az éghajlat hatása az épített 

környezetre (hőszigetelés). 

Felelős fogyasztói szemlélet.  

Az egyéni felelősség belátása 

konkrét, mindennapi példákon 

keresztül. 

Fizika: a hő terjedése.  

 

Kémia: energia.  

Az élőlényekre ható élettelen 

környezeti tényezők (levegő, 

víz, talaj, hőmérséklet), az 

alkalmazkodás módjai.  

A környezeti tényezőkről, az 

élőlények alkalmazkodásáról 

tényanyagok gyűjtése, 

elemzések, vázlat-, tabló-, 

plakátkészítés.  

Földrajz: Időjárás;  

Természetes vizek.  

A környezeti rendszerek állapota, 

védelme, fenntarthatósága  

A környezeti állapot és az 

ember egészsége közötti 

összefüggés (testi-lelki 

egészség).  

Konkrét példákon keresztül az 

ember egészségének védelme és 

a megfelelő környezeti állapot 

fenntartása közötti kapcsolat 

meglátása. 

Földrajz: Ipar és 

mezőgazdaság. 

A környezetszennyezés 

jellemző esetei és 

következményei (talaj, víz, 

levegőszennyezés).  

Emberi, ipari, háztartási, 

mezőgazdasági tevékenységek 

környezetszennyező hatásai.  

A környezetszennyeződés, az 

élőhelyek pusztulása 

problémáinak felismerése, 

véleményezése. 

 

Az élőhelyek pusztulásának 

okai, következményei, a 

fenntartás lehetőségei (aktív 

természetvédelem) 

Szelektív hulladékgyűjtés   

Részvétel a jeles 

környezetvédelmi napok 

rendezvénysorozatain. 

Játékos vetélkedőkön részvétel. 

Szemétgyűjtési akciókon 

részvétel. 

 

A tudatos fogyasztói szokások 

(takarékosság, tudatosság, 

megfontoltság, előrelátás).  

A tudatos fogyasztási szokások 

megismerése, konkrét példák 

gyűjtése. 

 

A fenntarthatóság fogalma, az 

egyéni és közösségi cselekvés 

lehetőségei (pl. lakóhely és 

környékének gondozása, 

Parkgondozás, fa- és 

virágültetés. 
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szépítése).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Talaj-, víz-, levegőszennyezés, mezőgazdasági, ipari, háztartási 

szennyezőanyag, vegyszer, olajszennyezés, mérgező gáz, talajpusztulás, 

takarékosság, tudatosság, mérlegelés, megfontoltság.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos  

ciklus végére 

Alapvető ismeretek a kémiai, fizikai, biológiai jelenségekről, 

törvényszerűségekről, ezek felhasználása a gyakorlatban, a mindennapi 

életben, a háztartásban. Az élő és élettelen természet legfontosabb 

kölcsönhatásainak ismerete. A megfigyelésekben, kísérletekben önálló, 

szabálykövető részvétel. Egyszerűbb összefüggések megértése, 

tapasztalatok megfogalmazása szóban, vázlatkészítés. Törekvés a tanult 

szakkifejezések pontos használatára. Információk egyre önállóbb 

gyűjtése és feldolgozása. IKT-eszközök használata. Tudatos 

környezetvédelem és egészségvédelem, megoldások keresése a 

környezet- és egészségkárosítás elkerülésére. Az egészségügyi hálózat 

ismerete. Képesség segítségkérésre, segítségnyújtásra. Kialakult 

szabálytudat, képesség az együttműködésre, konfliktuskezelésre, reális 

önismeret. 
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KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM 

 

 

 

 
1-8. évfolyam 

 
Az, hogy a környezet- és egészségvédelemre nevelés önálló tantárgyként jelentkezik,  az  

iskolai munkánkat átható szemléletből fakad. Az egyes tantárgyak (pl. Természetismeret, 

Életvitel és gyakorlati ismeretek) ugyan feldolgoznak  e tárgykörbe tartozó ismereteket, de 

ilyen koncentrált módon nem nyújtanak lehetőséget a környezet- és egészségtudatos szemlélet 

és tapasztalatok formálásához, gyakorlati készségek alakításához. 

 

Célok 

 A tanulók ismereteinek bővítése környezetük élő és élettelen jelenségeiről 

 A természet védelme iránti igény felkeltése,  természetszeretetre, környezetvédő 

magatartásra nevelés 

 Az egészségügyi ismeretek bővítése az  életkori elvárásoknak megfelelően 

 Egészséges életmód iránti igény felkeltése, az ehhez szükséges szokások, készségek 

képességek kialakítása 

 Az egészség- és környezettudatos személyiség formálása 

 
Feladatok 

 Az emberi szervezet és működésének megismertetése 

 Igény kialakítása az egészségmegőrző szokások elsajátítása iránt 

 Az egészségkárosító szokások megismertetése, azok elutasítására való belső igény 

kialakítása 

 Azon képességek kialakítása, hogy baleset, betegség esetén célszerűen tudjanak 

cselekedni 

 Felelősségtudat kialakítása az egészséges környezet iránt 

 A környezet anyagairól szerzett tapasztalatok és ismereteik révén annak a belátásnak a 

formálása, hogy mindannyian felelősek vagyunk környezetünkért és a mindennapokban 

milyen módon járulhatunk hozzá annak védelméhez. 
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Óraszámok 

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

Heti óraszám               1 1 1 1 1 1 1 1 

Éves óraszám                        

 

37 37 37 37    37 37 37 37 

 

 

 

 

Témakörök 

 

        Témakör                   Évfolyamok 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Testünk, egészségünk x x x x x x x x 

Egészséges életmód és veszélyek x x x x x x x x 

Balesetek, elsősegélynyújtás, betegségek x x x x x x x x 

A környezet főbb összetevői, ártalmai, 

környezetvédelmi ismeretek 
x x x x x x x x 

Természetvédelemmel kapcsolatos ismeretek x x x x x x x x 

 

A tananyagok szervesen kapcsolódnak a Környezetismeret, Természetismeret, Életvitel és 

gyakorlati ismeretek tantárgyak aktuális témáihoz, azonban lehetőséget adnak azok 

alaposabb, gyakorlati technikákat sem nélkülöző közvetítésére. 

 

 

 

 

1. évfolyam 

 
Célok 

 
 A figyelem, érdeklődés felkeltése a természet és annak jelenségei iránt 

 A környezete széppé,  tisztává formálása, gondozása iránti igény felkeltése 

 Járuljon hozzá az egészséges életmódra nevelés megalapozásához 

 

Fejlesztendő képességek, attitűdök 

 
 Spontán és irányított megfigyelések, az érdeklődés felkeltése 

 Saját testkép megerősítése, higiénés szokásokhoz kapcsolódó motoros készség, 

felismerő, ráismerő készség, az elemzés készsége, összehasonlítások, ok-okozati 

összefüggések  felismerése, egyszerű mérések 

 Az önismeret, öntapasztalás erősítése 

 Pozitív beállítódás a környezet iránt 

 Együttműködő készség, szocializáltság fejlesztése 
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Témakör Tartalom 

Testünk, egészségünk A test  és az érzékszervek tisztántartása.  A személyi higiénia 

fontossága. A tisztálkodás fő szabályai és eszközei. Saját és társak 

testi épségének óvása. 

A segédeszközök megóvásának módja 

Időjárásnak megfelelő öltözködés, alkalmazkodásunk az évszakok 

változásaihoz 

Lelki egészség  

 

 

Egészséges életmód és veszélyek 

 

 

 

Napirend: a rendszeresség fontossága, időbeosztás. A 

rendszertelenségből fakadó negatív következmények 

Táplálkozásunk legfontosabb összetevői, helyes, helytelen 

táplálkozási szokások, ezek következményei 

A közvetlen környezetünk tisztántartásának fontossága az 

egészségmegőrzés érdekében. Fontosabb eszközök, használatuk 

technikája 

 
 

Balesetek, elsősegélynyújtás, 

betegségek 

 

Az egészség fogalma, a betegség főbb tünetei 

Betegségek: a megfázás Legfontosabb teendők betegség esetén 

Az iskolában, utcán, játék közben előforduló balesetek 

A lakás egyes helyiségeihez kapcsolódó veszélyforrások ezek 

elkerülésének lehetőségei.  Legfontosabb teendők baleset estén. 

Kisebb vérző seb ellátása, ennek eszközei, módja. 

 

 

A környezet főbb összetevői és 

ártalmai 

 Környezetvédelmi ismeretek 

A „környezeti ártalom fogalmának bevezetése, megfigyelése 

(kipufogógáz, szemét, füst ). 

Ismerkedés a gyakorlatban az élet alapvető feltételeivel (víz, 

napfény, talaj, levegő.) Egyszerű kísérletek e feltételek 

szükségességéről (bab ültetésén, fejlődésén keresztül) 

 

 
 

Természetvédelemmel 

kapcsolatos ismeretek 

 
Az évszakok változásaihoz kapcsolódó megfigyelések a 

természetben. Az egyes évszakok hatása az élőlények életére  –  a 

madáretetés fontossága. Helyes és helytelen emberi 

magatartásmódok a természettel való kapcsolatban (kirándulások, 

természetjárás, táborozás stb. alkalmával) 

Természetfilmek megtekintése, megbeszélése. 
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Követelmény 

 
Az első osztályban inkább csak orientáló jellegűek a követelmények. Visszajelzést adnak a 

pedagógusnak, szülőnek  a haladás üteméről. 

 Gyűjtsön korának, fejlettségének megfelelő tapasztalatot közvetlen környezetéről 

 Legyen képes egyszerű megfigyelések elvégzésére a közvetlen környezetében levő 

élőlényekről, tudjon bizonyos szempontok alapján válogatásokat, csoportosításokat, 

összehasonlításokat végezni. Ismerjen fel egyszerű ok-okozati összefüggéseket.  

 Kímélje, gondozza környezete növényeit 

 Segítséggel tartson rendet közvetlen környezetében 

 Szerezzen ismereteket közvetlen környezetéből eredő veszélyforrásokról 

 

 

 

 

2. évfolyam 

 
Célok 

 
 Segítse a helyes egészségügyi szokások  alakulását, ebben  érjenek el a tanulók 

állapotukhoz mérten minél nagyobb önállóságot 

 Segítse a személyi higiénia és a tiszta környezet igényének kialakulását, segítse az 

egészséges és kultúrált életmódra nevelést 

 Pozitív kapcsolat alakítása a környezettel, a természet iránti érdeklődés erősítése 

 A természet óvása életkorának fejlettségének megfelelően 

 

 

 

Fejlesztendő készségek, képességek, attitűdök 

 
 Percepciós készség, felismerő, ráismerő készség, elemzés készsége, a megfigyelő-

képesség, csoportosítás képessége, tájékozódó képesség fejlesztése. Becslés, mérés 

képességének és az eszközhasználati készség formálása. Kommunikációs képesség 

fejlesztése. 

 Természet iránti érdeklődés fokozása.  

  Pozitív attitűd megerősítése, szűkebb környezetben való biztonságosabb eligazodás 

képességének formálása 

 Tisztálkodás, öltözködés minél nagyobb önállósággal 
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Témakör Tartalom 

Testünk, egészségünk Az érzékszervek védelme, óvása, tisztántartása.  A szemüveg, 

hallókészülék szerepe, tisztántartásuk, tárolásuk. 

Fürdés, zuhanyozás, haj és körömápolás , mint a testi higiénéhez 

kapcsolódó tevékenységek. 

 

Lelki egészség : ilyen vagyok kívül, belül. 

 

 

Egészséges életmód és veszélyek 

 

 

 

A helyes napirend szerepe az egészséges életmód kialakításában. 

A tanulás, játék, pihenés az étkezések ideje. A lehetőségekhez 

mért testmozgás szerepe a fejlődésben, az egészség megóvásában. 

Az öltözködés és táplálkozás elemi szabályai, elhanyagolásukból 

eredő veszélyek. Egyes táplálékféleségek szerepe az 

egészségmegőrzésben. 

 

 

Balesetek, elsősegélynyújtás, 

betegségek 

 

Betegségek.: gyomorrontás, influenza, egyes fertőző betegségek 

(pl. kötőhártya gyulladás) Viselkedési szabályok betegség esetén  

A háztartásban előforduló balesetek megelőzésének lehetőségei  

Baleset esetén a felnőtt értesítésének módjai. 

A ismerkedés a vöröskeresztes ládával 

Az orvos munkája. A körzeti orvosi rendelő. 

 

A környezet főbb összetevői és 

ártalmai 

 Környezetvédelmi ismeretek 

 

A „környezeti ártalom„ fogalmának elmélyítése, megfigyelések 

közvetlen környezetben : tisztavíz, tiszta levegő, napfény 

Az iskolai környezet rendjének megteremtése, megóvása 

A hulladék elhelyezése az iskolában, utcán. 

Az iskolai berendezések, szobanövények óvása, saját felszerelés, 

munkaeszköz tisztaságának, állagának megőrzése. A közös 

helyiségek rendeltetésszerű használata. Takarékosság a vízzel, 

árammal, fűtéssel. 
 

Természetvédelemmel 

kapcsolatos ismeretek 

 
Az évszakok változásaihoz kapcsolódó megfigyelések a 

természetben. Az időjárás elemeinek (napsütés, hőmérséklet, szél, 

csapadék) hatása az élőlényekre 

Az ember szerepe a növények és az állatok gondozásában. 

Madarak etetése télen. 

A helyes viselkedés szabályai a természeti környezetben. 

 

Követelmények 
 Legyen ismerete a test részeiről, érzékszerveiről, azok funkciójáról, védelméről 

 Tudja segítséggel tisztán tartani szemüvegét, hallókészülékét, illetve egyéb 

segédeszközét, vigyázzon épségükre, tárolásukra. 

 Ismerje a tisztálkodás fontosságát, legyen igénye teste tisztántartására. 

 Ismerje az egyes alapvető táplálékfajták egészségmegőrzésben betöltött szerepét 

 Vegyen részt életkorának megfelelő növényápolási és állatgondozási feladatokban 

 Ismerje napirendjét, tevékenyen vegyen részt annak betartásában. 

 Fokozódó önállósággal válassza meg az évszaknak, az időjárásnak megfelelő 

öltözéket. 
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3. évfolyam 

 
Célok 

 
 A megismerési módszerek, a tartós figyelem, emlékezet, gondolkodási műveletek 

fejlesztése. 

 Környezetvédő szokások bővítése. 

 Természetvédelem az életkornak megfelelően 

 Egészséges életmód szokásrendszerének formálása 

 Helyes magatartási szokások megerősítése, tisztaságra, rendre szoktatás. 

 Pozitív attitűd önmaga, a másság, illetve mások elfogadására. 

      

 

     Fejlesztendő készségek, képességek attitűdök 
       

 Percepciós készség, felismerő-ráismerő készség, az elemzés készsége, a 

megfigyelőképesség, a rendezési képesség, szóbeli kifejezőképesség, téri-, időbeli 

tájékozódás képessége, gondolkodási képesség, elemi szintű általánosítás képessége. 

Megismerési módszerek,  tapasztalat, megfigyelés, csoportosítás alkalmazásának 

képessége. Elvonatkoztató képesség  fejlesztése. 

 Egyszerű táplálkozási szokások alapozása 

 Cselekvésbe ágyazott megismerési tevékenység, mely folyamatos gyermeki 

aktivitásra épül. 

 Balesetek megelőzése, balesetmentes életszokások kialakítása. 

 Természet szeretete, megbecsülése iránti igény megalapozása 
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Témakör Tartalom 

Testünk, egészségünk Testünk tartórendszere: csontok, izmok.  

Az érzékszervek védelme. Hang és fényártalmak. Napozás, 

napszemüveg, bőrvédelem, zajártalom. A száj  higiénéjének 

fontossága. A fogmosás. Helyes fogápolási szabályok ismerete, 

betartása, gyakorlati alkalmazása. Fogszuvasodást előidéző ételek. 

Lelki egészség: ilyen vagyok:  kívül, belül. 

 

Egészséges életmód és veszélyek 

 

 

 

A napirend a gyermek életében. A helyes táplálkozási szokások 

kialakítása. Ételeink összetevői, sok gyümölcs, zöldség, tejtermék 

fogyasztása, kevés édesség fontossága (étvágytalanság, 

fogbántalmak). A táplálék útja  szervezetben. A túlzott, illetve 

helytelen táplálékfogyasztás következményei. 

A test edzésének fontossága, mozgáshiányból eredő ártalmak. 

Az évszaknak, időjárásnak, alkalomnak megfelelő esztétikus 

öltözködés (munka, sport, szabadidő, ünnepi alkalmak). Az ízléses 

öltözködés (a megjelenés kritikája, előnyös megjelenésre 

törekvés).  

 

 

Balesetek, elsősegélynyújtás, 

betegségek 

Néhány gyermekkori fertőző betegség. Védőoltások, tennivalók 

betegség esetén. A fogak betegsége.  Rándulás, törés, ficam.  

Az orvosok és a gyógyszerek szerepe a gyógyításban. 

Egészségügyben dolgozók, egészségügyi intézmények. Szakorvosi 

rendelők. (Szemészet, Ortopédia…) 

Viselkedési szabályok az egészségügyi intézményekben. 

A mentők munkájának megismerése. A mentők értesítése baleset, 

betegség esetén. 

Iskolai, háztartási, utcai, játék, sportolás közbeni balesetek 

megelőzési lehetőségei. Baleset esetén felnőtt értesítése, mentő 

hívása.  

 

A környezet főbb összetevői és 

ártalmai 

 Környezetvédelmi ismeretek 

 

A saját felszerelés pontos helye- táskában, padban, osztályban, 

öltözőszekrényben. Szemétgyűjtés otthon, az iskolában és 

környékén, az utcán. A szemétszállítás megfigyelése. Szelektív 

hulladékgyűjtés (elem, műanyag, papír). Az áram, víz, fűtés 

gazdaságos felhasználása. Az energia takarékosabb 

felhasználásának  módjai. 

A környezet hatása az emberre.( kölcsönhatások.) 

 
 

Természetvédelemmel 

kapcsolatos ismeretek 

Kölcsönhatások az élőlények között. 

Ismerkedés a gyógynövényekkel, gyűjtésük. Felhasználási 

lehetőségeik. 

Tájvédelmi terület megfigyelése. A védett növények és állatok 

fogalmának megismerése. A helyes viselkedés szabályai a 

természeti környezetben. 

A tűz és víz, mint éltető elem: halászat, tűzrakás a szabadban. 

A víz haszna, kára. A tűz haszna, kára. Környezeti katasztrófák: a 

szélvész 
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Követelmények 
 

 Vegyen részt a családi munkamegosztásban, az iskola közvetlen környezetének rendben 

tartásában. 

 Vegyen részt a növényápolásban, a környezetében élő állatok gondozásában, a téli 

madáretetésben. 

 Tudja, hogy az emberi szervezetet, az érzékszerveket óvni kell. 

 Ismerje és alkalmazza a tisztálkodás, fogápolás szabályait. 

 Tartsa be az egészséges életmód eddig megismert szabályait. 

 Tudja, hogy betegség esetén orvoshoz kell fordulni. 

 Használja tudatosan a szemétgyűjtőket. 

 Vegyen részt elemi szinten a környezetvédelmi tevékenységben. 

 Tudja az élethelyzeteiből adódó balesetek megelőzésének néhány szabályát. 

 

 

 

 4. évfolyam 

 

 Célok 
 

 A megfigyelés módszereinek alkalmazása az ismeretbővítés során. A 

megfigyelőképesség fejlesztése, a gondolkodási műveletek fejlesztése. Ok-okozati 

összefüggések felismertetése, analizáló, szintetizáló képesség fejlesztése. 

 Eszközök használata a természeti folyamatok bemutatásánál és az anyagok 

vizsgálatánál. 

 Aktív részvétel  a környezettel való  közvetlen kapcsolatteremtésben. 

 Környezetvédő magatartásra nevelés 

 Élővilág és környezet kapcsolatának tudatosítása 

 Egészséges életmód szokásrendszerének formálása. 

 

 

Fejlesztendő készségek, képességek, attitűdök 

 
 A megfigyelő- és vizsgálódási képesség, kommunikációs képesség, gondolkodási 

képesség fejlesztése. Jártasság a mérésben, becslésben, aktív részvétel a kísérletekben, 

gyakorlati tevékenységekben. A Környezetismeret tantárgy keretében is használt 

megismerési módszerek alkalmazása a Környezet- és egészségvédelem tantárgy 

feldolgozásra kerülő témáiban. 

 Önismeret, öntapasztalás képességének fejlesztése. 

 Környezetvédelmi képességek fejlesztése. 

 Egészségtudatos magatartás formálása, 

 Az egészséget veszélyeztető hatások felismerése  (a belátás képességének alakítása). 

 Érdeklődés erősítése a természet jelenségei, folyamatai iránt. 

 

 

 

 

 



350 

Témakör Tartalom 

Testünk, egészségünk Testrészek, érzékszervek, vérkeringés, belső szervek. 

Az ember fejlődésének szakaszai születéstől az időskorig. 

Kisgyermekek, felnőttek, öregek a környezetünkben. 

A serdülőkor kezdetén tapasztalható változások megfogalmazása. 

A testi higiénia fokozott szerepe.  

Lelki egészség.(önmagunk és mások elfogadása) 

 

 

Egészséges életmód és veszélyek 

 

 

 

Az élvezeti szerek káros hatása gyermekkorban (alkohol, cigaretta, 

drog). Káros szenvedély fogalmának kialakítása. Veszélyek a 

kisgyermekekre, csábításokkal szembeni ellenállás. 

Helyes és helytelen táplálkozás. A diéta fogalma. 

A test lehetőségek szerinti edzése, a mozgáshiány ártalmai. 

Az évszaknak, időjárásnak, alkalomnak megfelelő öltözködés. A 

ruházat elhelyezése, ápolása. 

 

Balesetek, elsősegélynyújtás, 

betegségek 

A fertőző betegségek, terjedésük, megelőzésük. 

A balesetek megelőzése a közlekedésben, iskolai életben és 

otthon. Elsősegélynyújtás.  

Egészségügyi intézmények. Az ügyeleti rendszer. A kórház. Az ott 

dolgozók és munkájuk. Helyes magatartás a kórházban betegként, 

illetve látogatás alkalmával. Kórházi osztályok. 

 

A környezet főbb összetevői és 

ártalmai 

 Környezetvédelmi ismeretek 

A víz, levegő a talaj lehetséges szennyező anyagai lakóhelyünkön, 

védelmének lehetőségei. Környezetszennyező anyagok 

megfigyelése: gyárkémények füstje, járművek füstje, gázok, tüzek 

hatása a környezetre. Olajszennyezés az utakon, talajon, 

természetes vizekben. A csatornázás, mint a környezetkímélés 

módja. 

Permetszerek gyümölcsön, zöldségen. Biogazdálkodás 

fogalmának megismertetése. E termesztési mód jelentősége, 

szerepe az egészségmegóvásban. 

Környezetvédelmi napok, feladatok. Szemétgyűjtés, takarítás az 

iskola környékén. 

A gyermekek lehetőségei környezetük védelme érdekében. 

 

Természetvédelemmel 

kapcsolatos ismeretek 

Kölcsönhatások az élő és élettelen természetben.  

Kölcsönhatások az élővilágban, növények–állatok-emberek között. 

Tájvédelmi terület megfigyelése. A védett növények és állatok 

fogalmának elmélyítése. A helyes viselkedés szabályai a védett 

természeti környezetben. 

Környezeti katasztrófák témakörének bővítése: a tűzhányó, és a 

földrengés. 

Követelmények 
 Vegyen részt aktívan a tapasztalatok gyűjtésében 

 Ismerje az ember fejlődésének szakaszait a születéstől, időskorig 

 Ismerje az élvezeti szerek káros hatásait 

 Tudja a betegségek megelőzésének jelentőségét 

 Soroljon fel néhány környezetszennyező anyagot 

 Vegyen részt a környezetvédelmi tevékenységben. 

 Ismerje a baleset megelőzés fő szabályait 

 Legyen képes felsorolni segítséggel az életjelenségeket és az élethez szükséges 

környezeti feltételeket 
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5. évfolyam 

 
Célok 

 

 Természettudományosan megalapozott, a tanulók közvetlen megfigyelésére építkező, 

más ismertszerzési forrásokból is megerősíthető tudás közvetítése környezetükről, az 

élőlényekről, a természetben végbemenő folyamatokról, jelenségekről. 

 A megismerés módszerének önálló alkalmazása, elemzés, csoportosítás rendszerezés. 

 Koncentrációs képesség fejlesztése 

 A természetben, környezetben lejátszódó kölcsönhatások belátása, illetve felismerése 

 Környezetvédő magatartásra nevelés. 

 Egészségmegőrzéshez kapcsolódó szokások elmélyítése. 

 

 

 Fejlesztendő készségek, képességek, attitűdök 
 

 Aktív részvétel a cselekvésbe ágyazott megismerési tevékenységekben 

 Vizsgáló eszközök adekvát használatának elsajátítása 

 Érdeklődés az élő és élettelen környezet iránt 

 Tudatos környezetvédő magatartás formálása 

 Ökológiai szemlélet alapozása 

 Együttműködési készség fejlesztése 

 Önismeret, öntapasztalás képességének fejlesztése 
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Témakör Tartalom 

Testünk, egészségünk Testünk hőérzékelése. A környezet hőmérsékletének hatása az 

emberre.(izzadás didergés, bőrelszíneződés). Miért izzadunk? A 

napsugárzás káros és jótékony hatásai. ( leégés és kezelése, D-

vitamin forrás). Testünk reagálása a hidegre (megfigyelések). 

Fagyási ártalmak.   

Táplálékszükséglet eltérő éghajlati feltételek között. 

Testi higiénia.  Fokozott körültekintés tisztálkodásnál 

serdülőkorban (pl. menstruáció idején) 

 

 

Egészséges életmód és veszélyek 

 

 

 

Öltözködés eltérő hőmérsékleti feltételek között. A test védelme  

kánikulában, illetve hidegben (ruhaneműk, anyaguk). A ruházat 

elhelyezése, ápolása. Az egészségmegőrzés feltételei meleg és 

hideg időjárási feltételek mellett.  

Egészséges táplálkozás: a méz, gyümölcsök, gabonafélék, húsok 

szerepe a táplálkozásunkban. 

Káros szenvedélyek, csábításokkal szembeni ellenállás. 

 

 

 

Balesetek, elsősegélynyújtás, 

betegségek 

Alkalmazkodás eltérő időjárási feltételekhez. Teendők villámlás, 

szélvihar, jégeső stb. esetén.  

A tűz okozta balesetek.  Segítségkérés és teendők  tűz esetén. 

Leggyakoribb tűzoltási technikák. (Mit szabad és mit nem, vízzel 

oltani?). Elsősegély kisebb égés esetén. 

 

 

A környezet főbb összetevői és 

ártalmai 

 Környezetvédelmi ismeretek 

A víz, levegő a talaj lehetséges szennyező anyagai lakóhelyünkön, 

védelmének lehetőségei. Talajfajták eltérő környezeti feltételek 

mellett. „Talajerózió” fogalma, okai. A talajszennyezés és 

következményei. 

A levegő szennyeződésének következményei, a savas eső fogalma. 

Permetszerek gyümölcsön, zöldségen. Biogazdálkodás 

fogalmának elmélyítése.  E termesztési mód jelentősége, szerepe 

az egészségmegóvásban, környezetvédelemben. Permetszerek és 

egyéb vegyszerek  természetkárosító hatásai (pl. méh pusztulás, 

vizek szennyeződése-halpusztulás) 

Környezetvédelmi napok, feladatok. Szemétgyűjtés, takarítás az 

iskola környékén. Szelektív hulladékgyűjtés (elem 

környezetkárosító hatása, a papírgyűjtés jelentősége) 
 

Természetvédelemmel 

kapcsolatos ismeretek 

 

Kölcsönhatások az élő és élettelen természetben. Kölcsönhatások 

az élővilágban. 

Állatvédelem. Részvétel a környezetünkben élő állatok  

gondozásában. 

Természetvédelmi terület meglátogatása. Viselkedési szabályok a 

természeti környezetben.. Védett állatok és növények. 

„Egyensúly” a természetben- ennek jelentősége az élővilágban. 

 

 

 



353 

Követelmények 
 

 Aktívan vegyen részt a megfigyelésekben, egyszerű kísérletekben, tapasztalatait legyen 

képes megfogalmazni 

 Ismerjen fel alapvető ok-okozati összefüggéseket 

 Ismerje  a balestek, egészségre ártalmas hatások kivédésének lehetőségeit 

 Ismerje a fő táplálék fajták szerepét az egészségmegőrzésben 

 Rendelkezzen környezetvédelmi  ismeretekkel a talaj, a vizek, a levegő tisztaságának 

védelme érdekében. Törekedjen a mindennapokban saját környezetében is ezen 

szempontok érvényesítésére. 

 Alakuljon pozitív viszonyulása a természethez, annak védelmében  a saját lehetőségei 

szerint vállaljon részt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. évfolyam  

 
Célok 

 
 Természettudományosan megalapozott, a tanulók közvetlen megfigyelésére építkező, 

más ismertszerzési forrásokból is megerősíthető tudás közvetítése környezetükről, az 

élőlényekről, a természetben végbemenő folyamatokról, jelenségekről. 

 Megismerési módszerek megismertetése,  összhangban a sajátos nevelési igényekkel és 

az életkori sajátosságokkal. 

 A közvetlen környezetben végezhető, a természettel és a környezetvédelemmel. 

kapcsolatos tevékenységek elsajátítása. 

 Környezetünk megóvása iránti felelősségtudat formálása. 

 A természet szeretetére, védelmére  nevelés. 

 

 

Fejlesztendő készségek, képességek, attitűdök 
 

 Tájékozódási képesség fejlesztése térben és időben. 

 Megfigyelőképesség, analizáló-szintetizáló képesség, ok-okozati összefüggés 

felismerési képesség fejlesztése. 

 A figyelem, az emlékezet, az akarati képességek az együttműködési készség formálása. 

 Az önálló ismeretszerzésre és munkára való képesség fejlesztése. 

 Környezet- és egészségtudatos magatartás alakítása. 

 Fejlődjön a megfigyeléshez, vizsgálódáshoz szükséges eszközök használatának 

képessége. 
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Témakör Tartalom 

Testünk, egészségünk A táplálkozás szervrendszere. A táplálék útja szervezetünkben.  

Lelki egészség: önismeret, társismeret. Önmagam, mások, másság 

elfogadása. 

 

 

Egészséges életmód és veszélyek 

 

 

 

Táplálék fajták. Az egészséges táplálkozás összetevői. A 

gyógynövények szerepe az egészségmegőrzésben. Gyakorlati 

tapasztalatok biztosítása a gyógynövények felhasználási 

lehetőségeiről (teák, borogatások, stb. készítése) 

Gyógynövénygyűjtés.  

 

 

Balesetek, elsősegélynyújtás, 

betegségek 

A helytelen táplálkozás következtében kialakuló betegségek 

- fontosabb, vitamin és ásványianyag- hiányok következtében     

   kialakuló betegségek 

- elhízást okai és következményei 

- túlzott cukorfogyasztás és következményei 

- a hasmenés és székrekedés okai, a tünetek kezelésének  

   legegyszerűbb módjai 

- az ételek helytelen tárolásából adódó következmények, 

   elkerülésük lehetőségei  

 

 

A környezet főbb összetevői és 

ártalmai 

Környezetvédelmi ismeretek 

Környezetvédelmi napok, feladatok Aktív részvétel az iskolai 

környezet rendjének megóvásában (hulladékgyűjtés, kertgondozás, 

pihenő pavilon karbantartása) 

Takarékossági lehetőségek az árammal, vízzel, fűtéssel.  Egyes 

energiahordozók környezetkárosító hatása. 

 
 

Természetvédelemmel 

kapcsolatos ismeretek 

 

Állat- és növényvédelem a mindennapokban. Részvétel a 

környezetünkben élő állatok és növények gondozásában. 

Madármegfigyelések, madáretetés Állatmenhely időnkénti 

látogatása, bekapcsolódás a gondozási feladatokba. 

Az erdők védelme.  A természeti egyensúly megbontásnak 

következményei jövőnkre (esőerdők pusztítása, savas esők, 

talajerózió, elsivatagosodás, éghajlatváltozás).  

Természetvédelmi terület meglátogatása. Viselkedési szabályok a 

természeti környezetben. Védett állatok és növények témakörének 

bővítése.  

 
 

Követelmények 
 

 Legyen egyre tudatosabb az ismeretszerzés eszközeinek, módszereinek használatában. 

 Legyenek alapvető ismeretei az egészséges táplálkozásról, mint az egészségmegőrzés 

egyik fontos tényezőjéről. 

 Ismerje a legfontosabb gyógynövényeket és azok néhány felhasználási lehetőségét. 

 Aktívan vegyen részt a környezetvédelmi tevékenységekben.  

 Óvja, védje a természeti környezetet, aktívan kapcsolódjon be a gondozási feladatokba. 
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 Rendelkezzen alapvető ismeretekkel a leggyakoribb energiahordozókról, azok 

legfontosabb környezet kímélő és környezetkárosító hatásairól. 

 Legyenek ismeretei az ember természet egyensúlyába való beavatkozásának 

következményeiről.  

 

 

 

 

 

 

 

7. évfolyam 

 
Célok 

 

 Tudományosan megalapozott, korszerű ismeretek nyújtása az egészség megóvásáról, a 

környezetvédelemről. 

 Segítse hozzá a tanulókat az egészséges életmód kialakításához és megtartásához 

szükséges szokásrend  elsajátításához. 

 Az egészségkárosító szokások megismertetése segítse hozzá a tanulókat, hogy belső 

igényükké váljon azok meggyőződéses elutasítása. 

 A tanulók legyenek képesek napi egészségügyi problémáik megoldására, illetve 

megfelelő segítség kérésére és a kapott tanácsok betartására. 

 Aktív természet- és környezetvédelem igényének felkeltése. 

 Megerősíteni a tanulókban azt a meggyőződést, hogy az ember felelős környezete 

állapotáért. 

 A tanórákon megszerzett tudás járuljon hozzá a környezet- és egészségtudatos 

magatartásának formálódásához. 

 

 

Fejlesztendő képességek, készségek, attitűdök 

 
 A tárgyalásra kerülő jelenségek megfigyelésében, megfogalmazásában való képessége 

fejlődjenek. Formálódjanak képességei a lényeges- lényegtelen  megkülönböztetésében, 

az összehasonlítási és csoportosítási feladatokban és egyéb gondolkodási funkciókban. 

Legye jártas egyszerű szakkifejezések használatában. 

 Fejlődjön az önálló feladatmegoldásra és ismeretbővítésre  való képessége. 

 Törekvés a személyes és a környezte higiénéjének biztosítására 

 Fejlődjön felelősségérzete, kritikai érzéke. 
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Témakör Tartalom 

Testünk, egészségünk Az ember legnagyobb kincse az egészsége. Az egészség 

megóvásának  alapfeltételei:  az egészséges környezet és életrend. 

Testi és környezeti higiénia, mint az egészségmegóvás egyik fontos 

feltétele. Egészséges emberi környezet kialakítása, a környezeti 

higiénia megteremtésének módjai.  

 

 

Egészséges életmód és 

veszélyek 

 

 

 

Az egészséges életmód és szokásrend szerepe az egészségmegőrzésben. 

Az egészséges táplálkozás.  

Egészséget károsító szokások (kábító és élvezeti szerek) hatásai 

(kiadványok, filmek tanulmányozása). 

 

Balesetek, elsősegélynyújtás, 

betegségek 

Háztartási balesetek: vegyi anyagok használata okozta bántalmak 

(pl. hypo, sósav, vízkőoldó), elkerülésük lehetőségei. 

Környezeti hatások szerepe a betegségek kialakulásában. 

Fertőzések és járványok, illetve megelőzésük.  

Védőoltások (szükségességük). 

Az elsősegélynyújtás és betegápolás elemi ismeretei, gyakorlati 

technikái.  

Gyógynövényekről tanultak elmélyítése: szerepük a 

betegségmegelőzésben és gyógyításban. 

 

 

A környezet főbb összetevői és 

ártalmai 

Környezetvédelmi ismeretek 

 

Környezetvédelmi napok, feladatok Aktív részvétel az iskolai 

környezet rendjének megóvásában (hulladékgyűjtés, pihenő pavilon 

karbantartása).  

Vegyi anyagok a háztartásban, kezelésük legfontosabb szempontjai. 

A levegő és a víz szennyeződésének megfigyelése. Okok keresése, 

példák a közvetlen környezetből, a napi sajtóból, filmből. 

A tűz környezetkárosító hatásai. Tűz a közvetlen környezetünkben 

és a természetben. Tűzoltási technikák (mit, mivel olthatunk), ezek 

gyakorlása. Teendők a tűz észlelésekor. 

 
 

Természetvédelemmel 

kapcsolatos ismeretek 

 

Állat- és növényvédelem a mindennapokban. Aktív részvétel a 

környezetünkben élő állatok és növények gondozásában. 

Madármegfigyelések, madáretetés. Állatmenhely időnkénti 

látogatása, bekapcsolódás a gondozási feladatokba. 

Természetvédelmi szabályok tudatosítása és betartása kirándulások, 

természetjárások alkalmával. 

 
 

 

 

Követelmények 
 

 Ismerje az egészségmegóvás legfontosabb feltételeit. 

 Legyen igénye az egészséges környezetre, tevőlegesen is vegyen részt annak 

kialakításában. 
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 Törekedjen a rendre, tisztaságra, a betegségek megelőzésére. 

 Legyen elemi ismerete az elsősegélynyújtásról illetve a beteg ellátásról.  

 Legyen tisztában a tűz hasznával és környezetpusztító erejével. Ismerje a tűzoltás 

néhány alapszabályát. Tudja a tűzoltók riasztásához szükséges tennivalóikat. 

 Legyenek ismeretei a háztartásban használt vegyi anyagokról, azok balesetmentes  

használatának főbb szabályairól. 

 Aktívan vegyen részt a környezet- és természetvédelmi feladatokban. 

 

 

 

 

8.évfolyam 

 
Célok 

 
 Tudományosan megalapozott, korszerű ismeretek nyújtása az egészség megóvásáról, a 

környezetvédelemről. 

 Segítse hozzá a tanulókat az egészséges életmód kialakításához és megtartásához 

szükséges szokásrend  elsajátításához, járuljon hozzá egészségtudatos magatartásának 

kialakulásához. 

 Az egészségkárosító szokások megismertetése segítse hozzá a tanulókat, hogy belső 

igényükké váljon azok meggyőződéses elutasítása 

 Felelősségtudat kialakulása önmagáért, másokért. 

 A tanulók legyenek képesek napi egészségügyi problémáik megoldására, illetve 

megfelelő segítség kérésére és a kapott tanácsok betartására. 

 Az aktív természet- és környezetvédelem igényének felkeltése. 

 Megerősíteni a tanulókban azt a meggyőződést, hogy az ember felelős környezete 

állapotáért. Segítse hozzá a tanulót a környezetszennyezés felismeréséhez, a 

környezettudatos magatartás kialakulásához. 

 

 

Fejlesztendő készségek, képességek, attitűdök 
 

 A tárgyalásra kerülő jelenségek megfigyelésében, megfogalmazásában való képessége 

fejlődjenek. Formálódjanak képességei a lényeges- lényegtelen  megkülönböztetésében, 

az összehasonlítási és csoportosítási feladatokban és egyéb gondolkodási funkciókban. 

Legye jártas egyszerű szakkifejezések használatában. 

 Önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése 

 Problémamegoldó és helyzetfelismerő képességének fejlesztése 

 Alakuljon egészségmegőrző attitűdje, felelősségtudat 
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Témakör Tartalom 
Testünk, egészségünk Az érzékszervek védelme. Korrigálásukra használt eszközök  

karbantartása. Hang és fényártalmak. Napozás, napszemüveg, 

bőrvédelem, zajártalom. A helyes bőrápolás. A bőr védelme a 

napozás és a hideg ártalmai ellen. 

Test és szájhigiénia fontossága. A környezet higiéniájának 

megteremtése (anyagok, eszközök, módszerek) 

Az ivarszervek higiénéje.  

 

 

Egészséges életmód és veszélyek 

 

 

 

A mozgásszegény életmód következményei. Az egészséges életmód 

és szokásrend szerepe az egészségmegőrzésben. (helyes 

életritmus, levegőzés, mozgás a lehetőségek által biztosított 

keretek között,)  

Az egészséges táplálkozás. Tápanyagok, vitaminok (a tanultak 

szintetizálása). 

A kábító és élvezeti szerek hatása az idegrendszerre. 

 

Balesetek, elsősegélynyújtás, 

betegségek 

A „Biológia” tantárgy keretében tárgyalt testrészek, szervek 

leggyakoribb megbetegedései, ezek kivédésének, kezelésének 

legegyszerűbb lehetőségei.(Bőrelváltozások: pattanások, csípések, 

gombásodás. A csontozat elváltozásai: bokasüllyedés, gerinc 

ferdülés, csonttörés, ín, izomszalag szakadás. A tápcsatorna 

betegségei: fogszuvasodás, bélfertőzés, gyomorrontás.  

A légzőszervek gyakori betegségei: nátha, torokgyulladás, 

tüdőgyulladás. A kiválasztó szervek megbetegedései: hólyaghurut, 

vesegyulladás. Az érzékszervek károsodása. Az ivarszervek 

leggyakoribb megbetegedései: gombásodás, fertőző betegségek- 

AIDS. A fogamzásgátlás.) 

A betegség tünetei általában. Hőemelkedés, láz, magas láz, 

hányás, hasmenés, bőrpír, bőrkiütés, levertség, sápadtság, a szem 

élénkségének a változása. Mikor kell orvoshoz fordulni? Hogyan 

hívunk orvost, ügyeletet? 

Teendők az orvos megérkezéséig. 

A természetgyógyászat népi gyógymódok. A gyógynövények 

szerepe a gyógyításban. Mi a kuruzslás? Természetgyógyászat. 

Egészségkárosító anyagok, szokások kialakulása, függőség. 

Védekezés ellenük, gyógyítás. 

 

A környezet főbb összetevői és 

ártalmai 

Környezetvédelmi ismeretek 

Környezetvédelmi napok, feladatok Aktív részvétel az iskolai 

környezet rendjének megóvásában (hulladékgyűjtés,  pihenő 

pavilon karbantartása).  

Vegyi anyagok a háztartásban, kezelésük legfontosabb 

szempontjai. Az el nem használt vegyszerek elhelyezésének 

szabályai a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével. 

Mosó és tisztítószerek használati utasításainak és összetételi 

ismertetőinek  közös értelmezése. 
 

Természetvédelemmel 

kapcsolatos ismeretek 

Állat- és növényvédelem a mindennapokban. Aktív részvétel a 

környezetünkben élő állatok és növények gondozásában. 

Madármegfigyelések, madáretetés. Állatmenhely időnkénti 

látogatása, bekapcsolódás a gondozási feladatokba. 

Természetvédelmi szabályok tudatosítása és betartása 

 kirándulások, természetjárások alkalmával. 
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Követelmények 

 Ismerje a leggyakoribb betegségeket, a védekezés lehetőségeit,  megelőzésük  

legalapvetőbb szempontjait. 

 Legyen képes megkülönböztetni a szervezet egészséges és beteg működését. 

 Tudja az egészséges táplálkozás szabályait és alkalmazza azokat. 

 Kerülje az izgató és kábítószereket. 

 Tudja, hogy betegség esetén mi a teendő. 
 Legyenek ismeretei a leggyakoribb gyógynövényekről, azok alkalmazási lehetőségeiről. 

 Legyenek ismeretei a természetgyógyászatról, utasítsa el a kuruzslás minden formáját. 

 Legyen igénye az egészséges környezetre, tevőlegesen is vegyen részt annak 

kialakításában. 

 Legyenek alapvető ismeretei a vegyi anyagok környezetkárosító hatásairól, azok 

elhelyezési szabályairól a mindennapokban. 

 Aktívan vegyen részt a környezet- és természetvédelmi feladatokban. 

 Fogadja el a másságot, lássa meg benne a természet sokszínűségét, szépségét. Legyen 

toleráns a saját környezetében felfedezhető mássággal kapcsolatban  is. 
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Műveltségi területek 

 

 

Földünk és környezetünk 
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FÖLDRAJZ 
 

 

Óraszámok 

 
Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám - - - - - 1 2 2 

Éves óraszám   -   - - - - 37 74 74 
 

 

 

 

Témakörök 

 
Témakör Évfolyamok 

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

Tájékozódás a földrajzi térben - - - - - x x x 

Tájékozódás az időben - - - - - x x x 

Tájékozódás a 

környezet anyagairól 

és jelenségeiről 

- - - - - x x x 

Tájékozódás a környezet 

kölcsönhatásairól – A társadalmi-

gazdasági élet szerveződése és 

folyamatai 

- - - - - x x x 

Tájékozódás a hazai földrajzi, 

környezeti folyamatokról 

- - - - - x x x 

Tájékozódás a regionális és a 

globális földrajzi, környezeti 

folyamatokról 

- - - - - x x x 

 Tájékozódás a hazai földrajzi, 

környezeti folyamatokról - A 

földrajzi tér regionális szerveződése 

- - - - - - x x 
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5–8. évfolyam  
 

Célok 

 A földrajz tantárgy célja, hogy kialakítsa, majd fokozatosan fejlessze a 

tanulók földrajzi, környezeti tájékozódását és gondolkodását. A tantárgy a 

sajátos eszközeivel elősegíti, hogy a tanulók megismerjék a világban 

elfoglalt helyünket, földrajzi és környezeti adottságainkat. Elmélyíti a 

természettudományos vizsgálómódszerek alkalmazását. A szükebb és 

tágabb környezet természeti és társadalmi, gazdasági jellemzőivel  ismerteti 

meg a tanulókat. 
Feladatok 

 Formálja a tanulók szemléletét, a nemzeti, az európai értékekhez való 

pozitív viszonyulást. 

 Fejlessze tovább és erősítse meg a napi gyakorlat során szükséges térbeli 

és időbeli tájékozódási képességet. 

 Keltse föl a tanulók érdeklődését, a megfigyelhető,  észlelhető, 

megvizsgálható jelenségek, folyamatok iránt, a közvetlen és a tágabb 

környezetet érintően. 

 Bővítse a tér- és időbeli tájékozódási képességeket és fejlessze a 

térképi alapismereteket. Járuljon hozzá az ökológiai szemlélet a 

környezeti attitüd, magatartás és értékrend kialakulásához. 

 Késztessen az élő, az élettelen, az épített környezet megóvására a haza, az 

európai és a távoli tájak földrajzának megismertetésével. 

Járuljon hozzá a tanulási szokások kialakításához, az elsajátított ismeretek, 

készségek, jártasságok alkalmazásához a napi gyakorlat és életvitel szintjén 

is 

 Készítse fel a tanulókat a reális értékelésre, a földrajzi információhordozók 

értelmes felhasználására, kiválasztására (térképek, földgömb, tv. müsorok, 

kiadványok,  útikönyvek). 
 Alakítson ki - a tanulók fejlettségének megfelelő - topográfiai ismereteket, 

földrajzi fogalmakat. Biztosítson megfelelő gyakorlást, megerősítést az 

alapvető földrajzi szakkifejezések használatára, az írásos rögzítésre, az 

ábrázolásra, az elemzésre 

 

 

Fejlesztendő készségek, képességek, attitüdök 

A tantárgy speciális eszközrendszerével, ismeretanyagával, tevékenységrendszerével fejleszti a 

természettudományos vizsgálómódszerek alkalmazásának képességét. 

A természeti, társadalmi jelenségek, folyamatok összefüggésének felismerése.  

A térbeli és időbeli tájékozódás képességének fejlesztése a tantárgy  sajátos tartalmával.  

Az elemző képesség fejlesztése - a hasonlóságok, különbségek, kapcsolatok  észrevétele. 

Önálló vizsgálódás képessége, a vizsgálatok, megfigyelések alapján a véleményalkotás, az 

érvelés, a döntés képességének fejlesztése. 

A kifejezőképesség fejlesztése - szóban, írásban, rajzban.  

A tanult szakkifejezések használatának képessége. Az önálló, az irányított tanulás képessége.  

A speciális ismerethordozók használatának képessége. 

A szemléleti térképolvasás készségszinten, a logikai, a következtető térképolvasás jártasság 

szinten. 

A természetben, a társadalmi folyamatokban lezajló változás felismerésének képessége. 
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Pozitív viszonyulás a hazai tájhoz, a természeti és társadalmi értékeinkhez.  

A természet, a környezetpusztítás elítélése. A környezetkárosodás megakadályozására történő 

összefogás megértése 

 

6. évfolyam 
 

A tantárgy célja: 

 A térbeli tájékozódás ismereteinek bővítése 

 Az ember természeti környezetéről alkotott kép pontosítása, fejlesztése 

 Képzetek kialakítása a földrajzi képződményekről, keletkezésükről 

 A térképen való tájékozódás képességének fejlesztése 

 Elemi eligazodás az információk világában 

 A szóbeli, az írásbeli kifejezőkészség fejlesztése. A fogalmak bővítése 

 Földrajzi fogalmak alapozása. 

 Hely- és helyzet meghatározásának gyakorlása a térképen 

 Elemi ismeretek hazánk helyéről, nagy tájairól 

 

 

Fejlesztő készségek, képességek, attitüdök 
 
 
A képzelőerő fejlesztése. Képi úton, konkrét  cselekvések, bemutatások útján, szemléletes 

leírások segítségével fejleszteni a természeti folyamatok, összefüggések felismerését, 

megértését. Véleményalkotás fejlesztése a vizsgálatok, megfigyelések alapján. A tantárgy 

speciális eszközrendszerével a kifejezőképesség fejlesztése. A szóban, írásban, rajzban történő 

megjelenítése a tanultaknak. 

A földrajz tantárgy speciális ismerethordozói használatának képessége irányítással, segítséggel. 

A tér- és időbeli tájékozódás képességeinek fejlesztése. Az elemző képesség fejlesztése, képek, 

makettek, rajzok, ábrák, filmek, leírások alapján. Pozitív viszonyulás alakítása a hazai tájhoz. a 

természeti értékekhez 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 1. Tájékozódás a földrajzi térben 

Órakeret  

6 óra + 

folyamatos 

Előzetes tudás Világtájak, irányok a térképen, alapvető térképjelek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert tér fokozatos kitágítása. A térkép és a valóság kapcsolatának 

felismertetése. Összehasonlítás, differenciálás, analógiás gondolkodás 

fejlesztése. Tájékozódás a térképi ábrázolás jelrendszerének 

segítségével. A jelrendszer alkalmazása térábrázolásban.  

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

A tér és ábrázolása  

1.1.Téregységek 

 Személyes tér.  

A földrajzi tér: közvetlen 

környezet, lakóhely, 

környező táj, haza. 

– Földrészek és óceánok. 

A kontinensek neve, 

Tájékozódás a lakóhelyen, 

valamint annak szűkebb és 

tágabb környezetében.  

A földrajzi tér fogalmának 

kialakítása a közeli és a tágabb 

környezetben. 

Ismerkedés a földgömbbel.  

Tájékozódás a földgömbön és a 

Környezetismeret: 

térképi ábrázolás 

eszközei; a Föld 

alakja; elemi 

térképolvasási 

ismeretek.  
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egymástól való távolsága. 

 Térhierarchia (kis-, közép-, 

nagytáj; közigazgatási 

egységek és termelési 

területek, régiók). 

Föld természetföldrajzi térképén.  

1.2. Térábrázolás 

 Térrajz, útvonalrajz, 

menetvázlat, térképszerű 

ábrázolások, térképvázlat; 

úti- és helyszínrajz. 

 Térképi ábrázolás: égtájak 

iránya, szín- és jelkulcs, 

felirat, aránymérték. 

 Térképfajták (pl. domborzati 

közigazgatási,  

turista-, autós, időjárási és 

kontúrtérkép). 

 Keresőhálózat és földrajzi 

fokhálózat. 

A földrajzi tartalmak ábrázolása 

térképen, földgömbön. 

Méretarány, aránymérték 

értelmezése; tanári segítséggel 

távolságmérés különböző 

térképeken. 

Modellalkotás terepasztalon.  

 

Elemi térképolvasás (felismerés, 

keresés) gyakorlása. 

Eligazodás domborzati, 

közigazgatási és egyszerű 

tematikus és lakóhelyi 

környezetet ábrázoló térképen.  

 

Helyszínrajz, egyszerű vázlatrajz 

készítése a lakóhelyről és 

környékéről – bejárás, séta, a 

látott jellegzetes épületek, 

tereptárgyak rögzítése rajzzal. 

 

Tanári irányítással 

iránymeghatározás.  

Segítséggel keresés a földrajzi 

fokhálózat alkalmazásával. 

Környezetismeret: tér, 

idő, nagyságrendek; 

nagyítás, kicsinyítés, 

alaprajz. 

 

Természetismeret: 

iránytű használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Személyes tér. Földrajzi tér: közvetlen környezet, lakóhely, környező 

táj, haza. Iránymeghatározás. Térképi ábrázolás, térképjel. Térképfajta 

(domborzati, közigazgatási, turista-, autós, időjárási és kontúrtérkép). 

Földrajzi fokhálózat. aránymérték.  

Topográfiai 

ismeretek 
Európa, Ázsia, Afrika, Észak- és Dél-Amerika, Ausztrália, Antarktika, 

Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Tájékozódás az időben 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás A környezetismeret keretében kialakult időfogalom.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tér-, időorientációs képesség fejlesztése. Jelenségek, folyamatok 

megfigyelése, a tapasztaltak adott szempontok szerinti rendezése. A 

természetföldrajzi folyamatok és a történelmi események 

időnagyságrendi és időtartambeli különbségeinek érzékeltetése.  

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

Az idő 

2.1. Időegységek 

Időnagyságrendi és időtartambeli 

különbségeinek összehasonlító 

Történelem, 

társadalmi és 
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 A napi, az évi, a történeti és 

a földtörténeti időegységek. 

 Földrajzi-környezeti 

folyamatok időbeli 

nagyságrendje, időtartama 

példák alapján. 

tapasztalása – időszalag 

készítése, lejárása, 

hosszúságának vizuális és 

mozgásos érzékelése. 

Jelenségek (pl. a Föld 

mozgásaihoz kötődő változások) 

szabályszerű ismétlődésének 

felismerése.  

A rövidebb távú természeti, 

társadalmi és környezeti 

folyamatok áttekintése hazai 

konkrét példák alapján – 

periodikusan bekövetkező 

jelenségek, váltakozó 

folyamatok felismerése. 

állampolgári 

ismeretek: 

időszámítás. 

 

Matematika: 

időtartam mérése. 

2.2. Időrend 

Földrajzi-környezeti 

folyamatok, földtörténeti 

események időrendje 

regionális példák alapján. 

A környezeti folyamatok 

időrendiségének felismerése 

konkrét példákban.  

Természetismeret: tér, 

idő, nagyságrendek; a 

Föld mozgásainak 

következményei 

(évszakok, napszakok 

váltakozása).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Napi, évi, történelmi és földtörténeti időegység, tengely körüli forgás, 

Nap körüli keringés; évszak, napszak, váltakozás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 3. Tájékozódás a környezet anyagairól és jelenségeiről 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
Tapasztalatok az anyagok tulajdonságainak megfigyeléséről, 

összehasonlításáról – az anyagok és megmunkálásuk lehetősége 

közötti összefüggésekről ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók érdeklődésének felkeltése a természetben előforduló 

anyagok, felhasználásuk, hasznosíthatóságuk iránt. Az ismeretszerzés, 

tanulás során a földrajzi környezetben történő eligazodás 

képességének fejlesztése.  

A felszínformák és kialakulásuk, a hegységképződés és a lepusztulás-

feltöltődés megértése. A felszín folyamatos változásának belátása.  

A hazai tájak életközösségeinek ökológiai szemléletű jellemzése, az 

élőhelyek földrajzi sajátosságainak, kapcsolatainak, folyamatos 

változásának felismertetése.  

Az időjárás és az éghajlat jelenségeinek értelmezése, konkrét Kárpát-

medencei példák alapján.  

A nyersanyagok és energiahordozó-készletek végessége miatti 

takarékosság szükségességének beláttatása. 

Kooperatív technikák alkalmazása során az együttműködési képesség 

fejlesztése.  

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

Tájékozódás a környezet 

anyagairól és jelenségeiről  

3.1. Anyagok, anyagi rendszerek 

Érzékszervi vizsgálatok alapján 

egyszerű megfigyelő eszközök 

használatával összehasonlítások 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

energiatakarékosság, 
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 A tanulók szűkebb és tágabb 

környezetében előforduló 

ásványok és kőzetek, 

nyersanyagok és 

energiahordozók, illetve 

talajtípusok példái, 

jelentőségük a természetben, 

a társadalmi-gazdasági 

életben. 

 Környezetet károsító 

anyagok és hatásaik. 

megtétele – szín, keménység, 

szag, mintázat.  

Az emberi tevékenységek által 

okozott környezetkárosító 

kölcsönhatások, folyamatok 

megismerése konkrét példákon: 

levegő-, talaj-, vízszennyezés.  

A háztartásban használt 

energiahordozók és 

nyersanyagok jelentőségének 

felismerése.  

Példák gyűjtése az 

energiatakarékos magatartás 

lehetőségeire.  

Válogatás tanári irányítással 

információs anyagokban és 

gyűjteményeikben (könyv- és 

médiatár, kiállítási–múzeumi 

anyagok). 

háztartás; anyagok 

tulajdonságai. 

 

Informatika: 

ismerethordozók 

használata. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

könyvtárhasználat. 

3. 2. Geoszférák  

 Felszínformák (hegységek, 

síkságok kialakulása).  

 Kiemelkedések és 

lepusztulások, feltöltődések. 

Hegységképződés. A szél, a 

víz, a jég felszínalakító 

munkája. Jellegzetes 

felszínformák.  

 Időjárási-éghajlati elemek, 

jelenségek, légköri 

alapfolyamatok –

felmelegedés, a víz 

körforgása és halmazállapot-

változásai, 

csapadékképződés.  

 Éghajlati elemek változásai, 

éghajlat-módosító tényezők, 

éghajlatok jellemzői, 

társadalmi-gazdasági 

hatások hazai és regionális 

példák alapján. 

 A szél. A csapadék 

kialakulása és fajtái. A 

napsugárzás és a 

felmelegedés. A levegő 

hőmérséklete és változása. 

Információk szerzése, kezelése, 

csoportosítása eltérő 

szempontok szerint.  

Szövegek feldolgozása, 

vizuálisan megjelenő 

információk (térképek, 

grafikonok) feldolgozása, 

értelmezése, magyarázata tanári 

irányítással. 

A felszín fejlődésében 

törvényszerűségek felismerése, 

következtetések levonása. 

 

A természeti környezet 

közvetlen fellelhető hatásainak 

felismerése a társadalmi-

gazdasági folyamatokban (hazai 

példák alapján).  

 

Az időjárás elemeinek 

szemléletes, közvetlen 

tapasztalására épülő 

megfigyelése; szövegek 

értelmezése.  

 

Az időjárási elemek felismerése 

megfigyelések, leírások nyomán.  

Természetismeret: A 

víz halmazállapot-

változásai. A víz 

körforgása.  

3.3. Földrajzi övezetesség 

– Vízszintes földrajzi 

övezetesség  

– Forró és hideg éghajlatú 

tájak  

A vízszintes földrajzi 

övezetesség természeti, 

társadalmi-gazdasági és 

környezeti megnyilvánulásainak 

és hatásainak felfedezése.  
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3.4. Égitestek 

– Az égitestek látszólagos 

mozgása. 

– A Föld mozgásai és ezek 

következményei. 

 
Természetismeret: 

felépítés és működés 

kapcsolata.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ásvány, kőzet, energiahordozó, ipari nyersanyag, mészkő, gránit, bazalt, 

homok, szén, felszínforma, hegység, síkság, hegységképződés, 

lepusztulás, kiemelkedés, feltöltődés; Ráktérítő, Baktérítő; vízszintes 

földrajzi övezetesség, az égitestek látszólagos mozgása; időjárási-

éghajlati elem, napsugárzás, hőmérséklet, szél, csapadék, a víz 

körforgása, éghajlat-módosító tényező, talajtípus, napszak, évszak, 

váltakozás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól – A 

társadalmi-gazdasági élet szerveződése és folyamatai 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Információgyűjtési tapasztalatok; képesség irányított megfigyelési 

folyamatban való részvételre; tematikus térképek elemzése, 

értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Elemi fogalmak kialakítása az emberek gazdasági tevékenységéről, a 

termelés természeti feltételeiről. Az IKT-eszközök használatának 

gyakoroltatása, a szerzett információk alkalmazása a tananyag 

feldolgozása során. Összefüggések megláttatása és megértetése egy 

táj, ország, kontinens természeti adottságai és gazdasága között. 

Együttműködési készség kialakítása, fejlesztése.  

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

Tájékozódás a környezet 

kölcsönhatásairól 

4.1. A társadalmi-gazdasági élet 

szerveződése. 

– A népesség területi 

eloszlása, a népességszám és 

befolyásoló tényezői, 

regionális különbségek. 

– A kulturális élet földrajzi 

alapjai (nyelvek, vallások). 

– A termelés természeti 

feltételei, a természeti 

erőforrások felhasználása. 

– A gazdasági ágazatok 

(mezőgazdaság, ipar, 

szolgáltatások), szerepük a 

földrészek, térségek, 

országok gazdasági 

életében.  

A társadalmi-gazdasági élet 

természeti adottságokkal való 

kapcsolatainak felismerése a 

lakóhelyről és környékéről vett 

példák alapján. A letelepedést 

lehetővé tevő környezeti 

természeti tényezők 

megfigyelése.  

Információgyűjtés tanári 

irányítással (földrajzi helyek, 

térképek keresése, digitális 

lexikonhasználat).  

Tematikus képanyagok 

elemzése, összehasonlítása. 

A helyi környezet (iskola, 

település) természeti, társadalmi, 

gazdaságtörténeti, környezeti 

értékeinek és problémáinak 

felismerése közvetlen 

tapasztalatszerzés alapján. 

Számadatok összevetése, 

grafikonok, diagramok 

leolvasása. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: történetek a 

honfoglalásról.  

 

Vizuális kultúra; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: kézműves 

technikák. 

 

Matematika: 

mennyiségi mutatók 

értelmezése. 
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4.2. A világgazdaság 

szerveződése és működése. 

– Földrészek, országok 

szerepe a világgazdaságban, 

fő termékeik. 

– Nemzetközi gazdasági 

együttműködések és 

társadalmi-gazdasági 

szervezetek példái, jellemző 

tevékenységük. 

– A pénzvilág működése: 

bevétel és kiadás, 

fizetőeszközök (nemzeti és 

közös valuták). 

Az életmód és a gazdálkodás 

változásainak bemutatása a 

Kárpát-medencében az eltérő 

jellegű földrajzi tájakról való 

példák alapján.  

Különböző 

információforrásokból szóbeli 

következtetések 

megfogalmazása. 

Tematikus térképek, képek, 

diagramok, ábrák értelmezése.  

Tematikus képanyagok 

elemzése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népesség, vallás, nyelv, kultúra, településtípus (tanya, falu, város), 

munkamegosztás, termelés, természeti erőforrás, világgazdaság, 

nemzetközi gazdasági együttműködés, mezőgazdaság, bányászat, ipar, 

szolgáltatás, fizetőeszköz, valuta,  

földrajzi fekvés, szállítási, kereskedelmi útvonal, felszín, éghajlat, 

vízrajz, gazdasági ágazat, természeti és társadalmi kölcsönhatás, 

környezetkárosító hatás, mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, hegyvidék, 

bányakincs, kitermelés, hőerőmű, környezetszennyezés 

(levegőszennyezés, vízszennyezés).  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti 

folyamatokról 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Szemléleti térképolvasás. Tanári segítséggel a természetföldrajzi 

tényezőkre alapozott következtetések megfogalmazásának képessége.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Magyarország nagytájai átfogó természet- és gazdaságföldrajzi 

jellegzetességeinek megismertetése. Múltunk jelentős alakjain, híres 

emberein keresztül a hazai táj ismeretén alapuló, a haza iránti pozitív 

érzelmek erősítése.  

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

5.1. Magyarország és a Kárpát-

medence földrajza 

– A nemzeti kultúra és a 

magyarság nemzetközi híre: 

híres utazók, tudósok, 

szellemi és gazdasági 

termékek, történelmi, 

kulturális és vallási 

hagyományok, 

hungarikumok.  

– A lakóhely, a hazai tájak, 

nagytájak és országrészek: 

természetföldrajzi jellemzői, 

természeti, társadalmi 

erőforrásai, társadalmi-

Szemléleti térképolvasás. 

Gyakorlatias térképhasználat. 

Tájékozódás Magyarország 

térképén.  

Magyar utazók feljegyzéseinek, 

útleírásainak feldolgozása. 

Szemelvények olvasása.  

Információgyűjtés tanári 

irányítással (földrajzi helyek, 

térképek keresése, digitális 

lexikonhasználat). Gyűjtőmunka 

– világraszóló felfedezések, híres 

magyarok. Tablókészítés. 

 

A társadalmi-gazdasági élet 
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gazdasági folyamatai, 

környezeti állapotuk. 

– Hazánk természeti 

adottságai és a társadalmi-

gazdasági élet kapcsolatai: 

közvetlen környezetünk 

társadalmi-gazdasági élete, a 

társadalmi-gazdasági élet 

tájanként eltérő természeti 

feltételei és lehetőségei, 

környezettől függő 

életmódok összehasonlítása, 

hagyományai, a gazdasági 

környezet változásai, 

idegenforgalmi vonzerő, 

gazdasági és kereskedelmi 

kapcsolatok, a környező 

tájak környezeti állapotának 

hatása a hazai környezetre, a 

problémák kezelése.  

– A Kárpát-medence és 

hegységkerete mint 

természet- és társadalom-

földrajzi egység: a 

medencejelleg érvénysülése a 

természeti adottságokon, 

hatás a gazdasági életben. 

A tájak természeti, kulturális, 

néprajzi, gazdaságtörténeti és 

környezeti értékei, 

átalakulása.  

– A magyarság által lakott, 

országhatáron túli területek, 

tájak közös és egyedi vonásai.  

természeti adottságokkal való 

kapcsolatainak felismerése a 

lakóhelyről és környékéről vett 

példák alapján.  

Az életmód és a gazdálkodás 

változásainak bemutatása a 

Kárpát-medencében az eltérő 

jellegű földrajzi tájakról való 

példák alapján.  

A helyi környezet (iskola, 

település) természeti, társadalmi, 

gazdaságtörténeti, környezeti 

értékeinek és problémáinak 

felismerése közvetlen 

tapasztalatszerzés alapján. 

 

A tájak jellegzetességeinek 

megismerése, jellemzésük során 

földrajzi kifejezések használata.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Főváros, hungarikum, világörökség.  

Topográfiai 

ismeretek 

Kárpát-medence, Alföld, Kisalföld, Alpokalja, Dunántúli-dombság, 

Dunántúli- középhegység, Északi-középhegység, Budapest, Duna, Tisza, 

Balaton. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Tájékozódás a regionális és a globális földrajzi, 

környezeti folyamatokról 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ember környezet-átalakító tevékenységéből következett 

természetkárosítás problémájának megismerése.  

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 
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6.1. Globális problémák 

A helyi környezetkárosítások 

következményei. 

6.2. Fenntarthatóság 

– Fogyasztási szokások 

változása; 

energiatakarékosság, 

hulladékkeletkezés, 

szelektív hulladékgyűjtés. 

– Védett hazai és nemzetközi 

természeti értékek példái. 

Gyűjtőmunka: képek, cikkek a 

környezetet veszélyeztető 

emberi tevékenységekről, 

következményeikről (Száhel-

övezet, esőerdők pusztulása, 

ózonlyuk) – az összefüggések 

megértése. Gyűjtés hazai 

katasztrófákról: tiszai 

ciánszennyezés, vörösiszap-

szennyezés.  

 

Példák gyűjtése tanári 

segítséggel a környezetkárosítás 

megakadályozásának 

lehetőségeiről.  

A környezetvédelem 

eszközeinek és fokozatainak 

megismerése. 

Természetismeret: 

természetvédelem, 

energiatakarékosság. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Globális probléma, urbanizálódás, környezettudatosság, 

energiatakarékosság, hulladék-keletkezés, szelektív hulladékgyűjtés, 

biotermék, környezetkárosítás. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 6. 

évfolyam végén 

A közvetlen földrajzi térben való tájékozódáshoz szükséges topográfiai 

fogalmakat a tanuló felismeri a térképen és a földgömbön. Látja a 

térkép és a valóság kapcsolatát. Ismeri a Föld alakját. Megérti, hogy a 

térkép a valóság sajátos ábrázolása.  Tud tájékozódni egyszerű térkép, 

térképvázlat alapján. Segítséggel képes műveletvégzésre a térképen, 

földgömbön. Képes elemi térképolvasásra (felismerés, keresés) és 

szemléleti térképolvasásra. Ismeri a történelmi és a földtörténeti 

időegységek időnagyságrendi és időtartambeli különbözőségét. A 

tanuló megérti, hogy a Föld története sokkal régebben kezdődött, mint 

az emberiségé. Tudja, hogy összefüggés van a Föld mozgásai és az 

időszámítás között. Tudja, hogy a felszín folyamatos változásban van. 

Ismeri a hegységképződési folyamatokat. A fenntartható fejlődés 

érdekében belátja a nyersanyagok és energiahordozó-készletek 

végessége miatti takarékosság szükségességét. Az energiatakarékos 

magatartás szükségességét megérti, követését elfogadja. Belátja az 

emberiség jövője, fennmaradása szempontjából fontos problémákat: 

ivóvízkészletek és energiaforrások biztosítása. Ismer a földrajzi 

környezetre kifejtett emberi hatásokat, és azokból adódó problémákat.  

Ismeri Magyarország nagytájainak átfogó természet- és 

gazdaságföldrajzi jellegzetességeit. Képről megismeri lakóhelye és a 

főváros nevezetes épületeit. Magyarország tipikus tájait képről szóban 

képes jellemezni.  

(A tanulók a tevékenységek végzésében és a teljesítményekben az 

önállóság szempontjából nagy egyéni különbségeket mutathatnak.) 
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7–8. évfolyam 
 

A tantárgy célja: 

 

 A tananyag   feldolgozásának   alapvető   célja,   hogy   a tanulók  bővebb  

ismeretekhez  jussanak   az   ember   életteréül   szolgáló Földről, az ott zajló 

természeti és társadalmi jelenségekről, folyamatokról. Ismereteket nyújtani a 

tanult kontinensek földrajzi helyzetével, éghajlati, vízrajzi, felszíni jellemzőivel 

kapcsolatosan. 

  Tudatosítani a tanulókban a természetföldrajzi övezetességet és ennek hatását 

a társadalmi-gazdasági tevékenységre.Ismereteket nyújtani a kontinensek 

legfontosabb országcsoportjairól, országairól, tipikus tájairól.  

 Észre vétetni az eltérő életmódot és szokásokat. Kialakítani az idegen 

kultúrák értékei iránti nyitottságot. szerezzenek bővebb ismeretet kontinensük 

– Európa – természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági jellemzőiről.  

 Felismertetni a kontinens országainak területi, fekvési, adottságbeli, 

fejlettségi különbségeit – ezek mérséklésének módjait az Európai Unió 

törekvéseit. 

 Fejleszteni a reális alapokon nyugvó „Európa-tudatot” a kontinens jövőjéért 

érzett felelősséget.  

 A földrajz speciális eszközrendszerével fejleszteni a tanulók kognitív 

funkcióit, az elemző, az összehasonlító, a következtető képességek 

fejlődését.  

 Az önálló, a tanulási, az ismeretszerző módszerek, a speciális 

ismerethordozók használatának elsajátítása.  

 A földrajz tantárgy speciális ismeret – és eszközrendszerével hozzájárulni a 

pontos képzetek, fogalmak kialakulásához, a térben és időben történő 

tájékozódási képesség fejlesztéséhez, a kommunikációs képesség 

alakításához,  a  szókincs  bővítéséhez. 

 
Feladatok  

 Az Irányelv szerint, az évfolyamra meghatározott célok megvalósításának 

értelmében történik. 

 
Fejlesztendő készségek, képességek, attitüdök 

 
A képzelőerő fejlesztése. A folyamatok vizsgálatának, az összefüggések, a 

lényegi jellemző jegyek felismerésének képessége. az ismeretszerző módszerek 

elsajátításának, alkalmazásának képessége: különféle térképek, ábrák, képek, 

makettek használatában, a tankönyv és egyéb segédletek, valamint leíró szövegek 

feldolgozásában. A mindennapi élet szempontjából nélkülözhetetlen térbeli és 

időbeli tájékozódási képesség kialakítása. Döntési, véleményalkotási képesség 

fejlesztése. Szóbeli, írásbeli (rajzos) kifejezőképesség fejlesztése. az önálló 

tanulás képessége. A beleélés, az átélés, az érzelmi azonosulás képességének 

alakulása. Pozitív viszonyulás megteremtése az európai kultúra, a népek, nemzetiségek 

iránt, a távoli földrészek népei irányába. 

Jelenségek, folyamatok, összefüggése felismerésének képessége. Lényegkiemelési és 

rendszerzési képesség fejlesztése, több szempont szerinti, tudatos elemzés képessége. 

Ok-okozati kapcsolatok észrevételének képessége. Véleményalkotási képesség. Az 

önálló tanulás, a speciális ismerethordozók, tanulási segédletek használatának képessége. 

Gyakorlottság a logikai térképolvasásban, jártasság (esetleg készségszint) a szemléleti 
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térképolvasásban. Pozitív viszonyulás a hazai értékekhez, a tágabb lakóhelyhez. 

Felelősségteljes viszonyulás a környezet megóvásához 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 1. Tájékozódás a földrajzi térben 

Órakeret 

9 óra + 

folyamatos 

Előzetes tudás 

Tájékozódás térképen és földgömbön az eligazodáshoz szükséges 

topográfiai fogalmak felismerésével. Elemi térképolvasás, és 

segítséggel műveletek végzése. Szemléleti térképolvasás esetenként 

segítséggel. Térképhasználat mint az ismeretszerzés és a terepen való 

tájékozódás eszközének ismerete. Gyakorlottság különböző tematikus 

térképek használatában. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Analógiás gondolkodás és cselekvéses gondolkodás fejlesztése.  

Figyelemfejlesztés. 

Megfigyelőképesség fejlesztése. 

A térképhasználat önállóságának és biztonságának növelése. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

A tér és ábrázolása 

1.1. Téregységek - Földrajzi 

fokhálózat 

Térhierarchia. 

Térábrázolás: térrajz, 

útvonalrajz, menetvázlat, 

térképszerű ábrázolások, úti- 

és helyszínrajz. 

Térképi ábrázolás elemei – 

jelkulcsok, méretarány. 

A térkép és a valóság 

kapcsolatának megfigyelése, a 

tapasztalatok alkalmazása.  

Szemléleti térképolvasás 

(egyszerű helymeghatározás, 

távolságbecslés, egyenes és 

görbe vonal mentén 

távolságmérés) tanári 

irányítással. 

Helymeghatározás tanári 

segítséggel. Viszonyítási pontok 

következetes használata. 

Matematika: 

méretarány fogalma, 

számítások.  

1.2. Térábrázolás A földrajzi tájékozódáshoz 

szükséges topográfiai fogalmak 

felismerése, megnevezése 

földgömbön és bármilyen 

térképen.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Méretarány, aránymérték, keresőhálózat és földrajzi fokhálózat. Kis-, 

közép-, nagytáj; közigazgatási egység, termelési terület, régió, jelkulcs, 

topográfiai fogalmak. 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Tájékozódás az időben 

Órakeret 

12 óra + 

folyamatos 

Előzetes tudás Tapasztalat a természetföldrajzi és a történelmi folyamatok és 

események időnagyságrendi és időtartambeli különbségeiről. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az időbeli tájékozódás, az időfogalom fejlesztése a természetföldrajzi 

folyamatok és a történelmi események időnagyságrendi és 

időtartambeli különbségeinek tudatosítása során. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

Az idő  

2.1. Időegységek 

Példák a rövidebb és 

hosszabb távú természeti, 

társadalmi és környezeti 

folyamatokra. 

A Föld története. 

Napi időszámítás, évi 

időszámítás, a naptár, 

időeltolódás. 

A szabályszerűen ismétlődő 

természeti és társadalmi 

környezeti változások leírása.  

A kontinensen - kontinenseken 

megismert események, 

jelenségek, folyamatok 

időrendbe állítása.  

 

2.2. Időrend  

Földrajzi-környezeti 

folyamatok, földtörténeti 

események időrendje - 

regionális példák alapján. 

Eligazodás a földtörténeti 

időegységekben. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Földrajzi-környezeti folyamat; földtörténeti esemény, nap, évszak, napi és 

évi időszámítás, naptár.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 3. Tájékozódás a környezet anyagairól 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

A tanulók ismerik a hazai gazdaságban leggyakrabban használt 

anyagokat, gyakori ásványokat, kőzeteket, ipari nyersanyagokat és 

energiahordozókat. A felszín folyamatos változásával tisztában 

vannak.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Energiatakarékos magatartás kialakítása – saját lehetőségeik 

felismertetése a környezet és a természeti kincsek takarékos 

használatához történő hozzájárulásban. Gyakorlottság erősítése az  

IKT-eszközök használatában. A fogalomalkotó, rendszerező képesség 

fejlesztése.  

Helyes földrajzi képzetek kialakítása.  

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

3.1. Anyagok, anyagi rendszerek 

A tanulók szűkebb és tágabb 

környezetében előforduló 

ásványok és kőzetek, 

nyersanyagok és 

energiahordozók, illetve 

talajtípusok példái, 

jelentőségük a természetben, 

a társadalmi-gazdasági 

életben: kőolaj, kőszén, 

földgáz, vasérc, réz.  

Az élő és élettelen anyagok 

rendszerezése, valamint a 

természeti és társadalmi életben, 

gazdaságban betöltött 

jelentőségük felismerése. 

 

A leggyakrabban előforduló 

ásványok és kőzetek, talajok; 

ipari nyersanyagok és 

energiahordozók területi 

előfordulására példák adása.  

Természetismeret: 

természetes és 

mesterséges anyagok, 

energia, 

környezetvédelem. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: anyagok 

tulajdonságai, 

felhasználásuk, 

természetes és épített 
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Környezetet károsító anyagok 

és hatásaik. 

 

Válogatás tanári irányítással, 

információs anyagokban és 

gyűjteményekben (könyv-és 

médiatár, kiállítási–múzeumi 

anyagok), világhálón. 

Az emberiség által 

legintenzívebben használt 

nyersanyag- és energiahordozó 

készletek végességének belátása. 

Törekvés az energiatakarékos 

magatartásra. 

környezet. 

3.2. Geoszférák 

– A talaj kialakulása. 

– Felszíni és felszín alatti 

vizek, talajtípusok hazai és 

regionális példái. 

Felszíni vizek: vízfolyások, 

állóvizek, tavak, tengerek és 

óceánok. 

A felszín alatti vizek. 

A felszíni jégtakaró. 

A víz körforgása. 

A vízszennyezés, 

vízvédelem.  

A felszínformák 

megnevezéseinek összekötése a 

saját tapasztalattal, felismerésük, 

azonosításuk képek, leírások 

alapján. Különbségek és 

hasonlóságok felismerése, rövid 

megfogalmazása szóban vagy 

írásban. Képek csoportosítása 

megadott szempontok alapján 

(pl. felszín alatti/feletti vizek). 

Kémia: a földi 

vízkészlet. Gyógyvíz, 

ásványvíz.  

3.3. Földrajzi övezetesség 

– Vízszintes és függőleges 

földrajzi övezetesség 

természeti, társadalmi-

gazdasági és környezeti 

megnyilvánulásai. 

– – Az övezetesség elemeinek 

kapcsolatai regionális 

példákon. 

A vízszintes és a függőleges 

földrajzi övezetesség természeti, 

társadalmi-gazdasági és 

környezeti megnyilvánulásainak 

és hatásainak felfedezése.  

Az övezetesség elemei közötti 

kapcsolatok (egyszerű ok-

okozati viszonyok) felismerése 

regionális példákon. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ipari nyersanyag, energiahordozó, a nyersanyag- és energiakészletek 

végessége. Kőolaj, kőszén, földgáz, vasérc, réz, talajtípus, talajképződés, 

forrás, patak, folyó, tó, talajvíz, karsztvíz, artézi víz, vízszennyezés, 

felmelegedés, szélrendszer, forró övezet, hideg övezet, függőleges 

övezetesség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 4. Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Gazdasági ágazatok, a gazdaság szerveződése. Az emberi 

tevékenységek által okozott környezetkárosító kölcsönhatások.  

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

A tájak, országok, földrészek természeti és társadalmi jellemzőinek, 

azok összefüggéseinek megláttatása. Az új fogalmak, szerveződések 

felismerése a megismert országokhoz kapcsolódó példák értelmezésével, 

egyéni és csoportmunkával, gyakorlatokkal.  

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 
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4.1. A társadalmi-gazdasági élet 

szerveződése 

– Településtípusok (tanya, 

falu, város), jellemző képük, 

a hozzájuk kötődő 

tevékenységek, szerepük az 

országok társadalmi-

gazdasági életében, a 

munkamegosztásban.  

– A gazdasági ágazatok 

(mezőgazdaság, ipar, 

szolgáltatások), szerepük a 

földrészek, térségek, 

országok gazdasági életében.  

– A földrajzi térben zajló 

kölcsönhatások és 

magyarázatuk regionális 

példák alapján. 

A tájak, országok, földrészek 

természeti és társadalmi 

jellemzőinek, azok 

összefüggéseinek értelmezése. 

Természeti és gazdasági 

körülmények, hagyományok 

egyes népek gazdasági 

fejlődését, gondolkodásmódját 

befolyásoló szerepének 

felismerése példákon keresztül. 

Egyszeri és rendszeres 

megfigyelések, mérések, tanári 

irányítással, egyéni és 

csoportmunkával, vizsgálódások 

és modellalkotás.  

 Információgyűjtés tanári 

irányítással (földrajzi helyek, 

térképek keresése, digitális 

lexikonhasználat). 

Természeti kölcsönhatásokkal 

kapcsolatos tények, szöveges 

információk ábrázolása tanári 

segítséggel.  

 

A természeti környezet 

közvetlen fellelhető hatásai a 

társadalmi-gazdasági 

folyamatokban (hazai példák 

alapján) és közvetett hatásainak 

felismerése a jelen társadalmi-

gazdasági folyamataiban (pl. 

termelés – életmód) hazai és 

külföldi példák alapján.  

A természeti és társadalmi 

folyamatok hatásainak és 

kölcsönhatásainak 

eredményeképpen létrejövő 

környezeti változások 

felismerése. A termelő és a 

fogyasztó folyamatok rövid és 

hosszú távú következményeinek 

felismerése a környezetben 

regionális példákon.  

Az emberi tevékenységek által 

okozott környezetkárosító 

kölcsönhatások, folyamatok 

felismerése példákban. 

A környezetkárosító 

kölcsönhatások 

következményeinek 

csökkentésére irányuló hazai és 

nemzetközi erőfeszítések 

Természetismeret: 

kölcsönhatások, erők. 
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érzékelése. 

 

Összefüggések keresése, 

felfedezése. 

Ok-okozati összefüggések 

keresése, következtetések. 

Törvényszerűségek meglátása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Településtípus, tanya, falu, város, gazdasági ágazat, fekvés, felszín, 

éghajlat, vízrajz, mezőgazdaság, bányászat, ipar, szolgáltatás. Fekvés – 

szállítási, kereskedelmi útvonal. Természeti és társadalmi kölcsönhatás, 

környezetkárosító hatás. Felszín, éghajlat, vízrajz, mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás. Hegyvidék, bányakincs, kitermelés, hőerőmű, 

környezetszennyezés (levegőszennyezés, vízszennyezés). Tengerpart, 

halászat, közlekedés, szállítás, sólepárlás, elektromosenergia-termelés, 

idegenforgalom.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti 

folyamatokról - A földrajzi tér regionális szerveződése 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 
Magyarország és a kontinensek térképeinek ismerete. Magyarország 

áttekintő tanulmányozása. A természeti adottságok és a gazdaság 

összefüggései.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Magyarország megismerésével a hazához és a magyarsághoz kötődő 

pozitív érzelmek erősítése. A közvetlen környezet társadalmi-

gazdasági életének, a társadalmi-gazdasági élet tájanként eltérő 

természeti feltételei és lehetőségei összefüggéseinek megismertetése a 

tantárgy eszközeivel. Gyűjtőmunka, projekt, csoportos tevékenység 

keretében végzett feladatokkal az együttműködési és kommunikációs 

készség növelése. Tájékozódási képesség fejlesztése. Környezeti 

érzékenység erősítése.  

A természet szépségének felismertetése. Érdeklődés felkeltése idegen 

tájak iránt. Fogalomalkotó, analitikus és kauzális gondolkodás, 

képzelet fejlesztése.  

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

5.1. Magyarország és a Kárpát-

medence földrajza 

– A nemzeti kultúra és a 

magyarság nemzetközi híre: 

híres utazók, tudósok, 

szellemi és gazdasági 

termékek, történelmi, 

kulturális és vallási 

hagyományok, 

hungarikumok. 

– A lakóhely, a hazai tájak, 

nagytájak és országrészek: 

természetföldrajzi jellemzői, 

természeti, társadalmi 

erőforrásai, társadalmi-

gazdasági folyamatai, 

A hazai társadalmi-gazdasági 

élet földrajzi jellegzetességeinek 

felismerése tanári irányítással 

aktualitások alapján.  

 

Magyarország földjének 

részletes megismerése, 

kitekintéssel a Kárpát-medence 

egészére.  

 

Tájékozódás Magyarország 

térképén.  

Jellegzetességek felismerése.  

 

Az egyes hazai országrészek, 

tájak hasonló és eltérő földrajzi 

Művészetek: 

népművészet.  
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környezeti állapotuk. 

– Hazánk természeti 

adottságai és a társadalmi-

gazdasági élet kapcsolatai: 

közvetlen környezetünk 

társadalmi-gazdasági élete, a 

társadalmi-gazdasági élet 

tájanként eltérő természeti 

feltételei és lehetőségei, 

környezettől függő 

életmódok összehasonlítása, 

hagyományai, a gazdasági 

környezet változásai, 

idegenforgalmi vonzerő, 

gazdasági és kereskedelmi 

kapcsolatok, a környező 

tájak környezeti állapotának 

hatása a hazai környezetre, a 

problémák kezelése. 

– Éghajlati elemek változásai, 

éghajlat-módosító tényezők, 

éghajlatok jellemzői, 

társadalmi- gazdasági 

hatások hazai és regionális 

példák alapján. 

– A Kárpát-medence és 

hegységkerete mint 

természet- és társadalom-

földrajzi egység: a 

medencejelleg érvénysülése 

a természeti adottságokban, 

hatás a gazdasági életben. A 

tájak természeti, kulturális, 

néprajzi, gazdaságtörténeti 

és környezeti értékei, 

átalakulása.  

– A magyarság által lakott, 

országhatáron túli területek, 

tájak közös és egyedi 

vonásai.  

– A Magyarországon és az 

országhatárokon kívül élő 

magyarok viszonya és jogai 

a közös kultúrához, 

nyelvhez.  

jellemzőinek érzékelése, azok 

okainak és következményeinek 

felismerése.  

5.2. Európa 

– Európa földrajzi-környezetei 

jellemzői ok-okozati 

összefüggéseikben: 

természetföldrajzi kép 

(fekvés, határok, domborzat, 

felszínformálódás, éghajlat, 

Az Európai Unió fő céljainak, 

értékeinek megismerése 

földrajzi- környezeti 

nézőpontból.  

Az együttműködések 

szükségességének felismerése.  
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vízrajz, természetes 

élővilág, talaj, tájak); 

társadalom-földrajzi kép 

(népesség, települések, 

életmódok, termelés, 

kereskedelem, 

infrastruktúra; környezeti 

kép (állapot, problémák, 

lehetséges megoldások).  

– Az Európai Unió mint 

gazdasági szerveződés; az 

európai kulturális 

sokszínűség földrajzi alapjai  

– A kontinensrészek (Észak-

Európa, Nyugat-Európa, 

Dél- Európa, Közép-Európa, 

Kelet-Európa) földrajzi 

jellemzői, különböző 

életterek közös és egyedi 

földrajzi-környezeti 

jellemzői, azok okai és 

következményei. 

– Az egyes kontinensrészek 

meghatározó jelentőségű 

országainak (Németország, 

Franciaország, Egyesült 

Királyság, Oroszország, 

Olaszország, Észak-Európa 

országai, Lengyelország, 

Csehország) egyedi 

földrajzi-környezeti 

jellemzői, azok okai és 

következményei.  

– A hazánkkal szomszédos 

országok földrajzi-

környezeti jellemzői, 

jelentőségük a világban, 

társadalmi- gazdasági 

kapcsolataik hazánkkal.  

5.3. Az Európán kívüli 

kontinensek, tájak, országok 

– Afrika, Amerika, 

Antarktika, Ausztrália és 

Óceánia, Ázsia 

természetföldrajzi jellemzői 

(fekvés, határok, domborzat, 

felszínformálódás, éghajlat, 

vízrajz, természetes 

élővilág, talaj, tájak); 

társadalom-földrajzi 

sajátosságai (népesség, 

települések, életmódok, 

Megfigyelés, illetve filmes 

illusztrációk segítségével, 

szemelvények, útleírások, képek 

alapján helyes földrajzi képzetek 

kialakítása a földfelszínről.  

 

Ismerkedés távoli tájakkal, 

vizuális élmények szerzése a 

Föld különböző arculatú tájairól.  

 

Tájékozódás égtájak és 

nevezetes szélességi körök 

szerint.  
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termelés, kereskedelem, 

infrastruktúra); környezetei 

állapota (problémák, 

lehetséges megoldások, 

védett értékek); a 

természetföldrajzi 

övezetesség elemei, 

összefüggései, hatása a 

társadalmi-gazdasági életre, 

a környezetre.  

– Az egyes kontinensek 

tipikus tájainak (esőerdő, 

szavanna, sivatag, 

monszuntáj, füves puszták 

területe, tajga, sarkvidék; 

farmvidék, ültetvény, 

öntözéses gazdálkodás 

területe, oázis, átalakuló 

ipari körzet, kikötőövezet) 

természeti, társadalmi-

gazdasági és környezeti 

jellemzői, az adottságok 

társadalmi hasznosítása, 

jellemző életmódja.  

– A távoli kontinensek 

meghatározó jelentőségű 

országai, 

országcsoportjainak (trópusi 

Afrika országai, arab világ, 

USA, Brazília, Kína, India, 

Japán, Délkelet-Ázsia 

gyorsan iparosodott országai 

és Ausztrália) földrajzi 

jellemzői és világgazdasági 

szerepe.  

 

Ismeretek gyűjtése, 

rendszerezése.  

 

Domborzati formák felismerése, 

a kialakult földrajzi képzetek 

szóbeli leírása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Északi-sarkpont, Egyenlítő, Déli- sarkpont, térítő, éghajlati övezet: hideg, 

mérsékelt, forró, monszunvidék, mediterrán táj, tajgavidék, sivatag.  

Ipari körzet, farm, öntözéses gazdálkodás, oázis.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Tájékozódás a regionális és a globális földrajzi, 

környezeti folyamatokról 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Fogyasztói szokások tudatosítása, a tudatos fogyasztói magatartás 

erősítése. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

6.1. Globális problémák 

Az életminőség 

különbségeinek példái: az 

A természeti környezet 

közvetlen és közvetett hatásainak 

felismerése a múlt és a jelen 
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éhezés és a szegénység által 

leginkább veszélyeztetett 

országok, térségek; az 

urbanizálódás folyamata és 

jelenségei.  

társadalmi-gazdasági 

folyamataiban konkrét hazai és 

külföldi példák alapján, vizuális 

források segítségével.  

6.2. Fenntarthatóság 

– Fogyasztási szokások 

változása; 

környezettudatosság, 

energiatakarékosság, 

hulladékkeletkezés, szelektív 

hulladékgyűjtés, 

biotermékek; személyes és 

közösségi cselekvési 

lehetőségek; tudatos vásárlói 

magatartás.  

– Védett hazai és nemzetközi 

természeti értékek példái. 

Képek, filmek, személyes 

tapasztalatok alapján példák 

felismerése, gyűjtése. 

Összehasonlítás, megbeszélés, 

esetleg vita. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Környezettudatosság, energiatakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés, 

biotermék.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Tájékozódás a földrajzi térben: az eligazodáshoz szükséges topográfiai 

fogalmak felismerése, megnevezése bármilyen térképen. 

Térképolvasás nagy egyéni különbségekkel: szemléleti térképolvasás 

segítséggel, esetleg következtető térképolvasás. A fokhálózat 

segítségével történő helymeghatározás segítséggel. A szomszédos 

országok és fővárosaik megnevezése. A térképen a tanult tájak 

megmutatása. Elemi szintű tájékozottság a különféle méretarányú és 

jelrendszerű térképek olvasásában.  

A vízszintes és a függőleges övezetesség kialakulása okainak 

felfedezése. A gazdasági ágazatok szerepének ismerete a földrészek, 

térségek, országok gazdasági életében. A földrajzi térben zajló 

felismert kölcsönhatások és összefüggések elemi szintű magyarázata. 

Törekvés energiatakarékos magatartásra.  

A természetföldrajzi folyamatok és a történelmi események 

időnagyságrendi, valamint időtartambeli különbségeinek tudatosulása.  

Az állóvíz és a folyóvíz felismerése képen. A tanuló tudja, hogy a víz 

a természetben állandó körforgásban van. Ismeri a környezetvédelem 

feladatát, a vízszennyezés okait és elkerülésének lehetőségeit.  
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Műveltségi területek 

 

 

Művészetek 
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Ének-zene 
 
 
 
 

Óraszámok 

 
Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 

Heti óraszám 

 

2 

 

2 

 

1.5 

 

2 

 

2 

 

1.5 

 

1 

 

1 

Éves óraszám 74 74 55 74 74 55 37 37 

 

 

Témakörök 

 
Témakör Évfolyamok 

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

Zenei reprodukció x x x x x x x x 

Zenei befogadás x x x x x x x x 

 
 
 

1–4. évfolyam 
 
 

Célok 
 

 Eljuttatni a tanulót az ének-zene eszközrendszerével, a „hangzó nyelv” 

élményével az aktív éneklés és zenehallgatás oldott befogadására. 

 Megteremteni az érzelmi élet, a személyiség harmóniáját a tantárgy tanításával. 

 A tanuló segítése kapcsolatrendszere építésében, az önmegvalósítás, önkifejezés 

gyakorlásában – a feszültségektől mentes, oldott kommunikáció átélésében a 

müvészetterápia  eszközeivel,  módszereivel. 

 Elsajátíttatni a szép, kifejező éneklés technikáját. 

 Aktív énekléssel maradandó élmények nyújtása. A szép, kifejező éneklés 

technikájának tanítása, az éneklési kultúra alakítása, az örömteli éneklés 

megteremtése. Dalok tanítása, dalrepertoár kialakítása, a közös éneklés 

anyagának  megteremtése. 

 Kultúra értékeinek megismerése, az összetartozás érzésének erősítése.A nemzeti        

európai azonosságtudat kialakítása. 

 Az ének-zene speciális jelrendszerének, a különböző kottatípusoknak 

bemutatása, az ötvonalas kottarendszer elemi szintü megismertetése. 

 A zenei hallás, a muzikalitás fejlesztése, a relatív szolmizáció segítségével. 

 Készségfejlesztés, a memória, a koncentráció, a gondolkodás, a figyelem 

fejlesztése, a társakkal való együttmüködés erősítése, segítése. A szociális és 

kommunikációs területek fejlesztése az ének-zene segítségével. 

 Az érzelmi élet, a személyiség harmóniájának megteremtése a tantárgy 
segítségével. 

 A zenehallgatás megalapozása, a zenei élmények kifejezésének segítése. 
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Feladatok 
 

 Nyújtson maradandó élményt az aktív énekléssel, a „hangzó nyelv” értékeinek 

elsajátításával. 

 Ismertessen meg a tanulók sérülésspecifikumaihoz, értelmi sajátosságaihoz, 

életkorához igazodó énekes és zenei szemelvényeket, amelyek fejlesztik a tanuló 

énekes – reprodukáló és zenehallgató – befogadói képességét. 

 Fejlessze a tanulók ritmus- és dallamérzékét, hallási percepciós, a zenei írás- 

olvasás készségeit – az életkori sajátossághoz és a sérüléshez igazodóan. 

 Késztessen a zenei élmény szóbeli, vizuális, mozgásos megfogalmazására, az 

ének-zenei önkifejezésre, az önmegvalósításra, a játékosságra, az örömteli 

részvételre. 

 Fejlessze a zenei memóriát, a reprodukciós képzeletet, az érzelmi, az akarati 

életet. 

 A   dalrepertoár   kialakításával,   a   zenei   ismeretek   megerősítésével   fejlessze   

az analógiás, az algoritmizált gondolkodást. 

 Törekedjenek  énekhangjuk  fejlesztésére,  a  hangszínnel,  hangerővel,  

tempóval történő  könnyed bánásmódra. 

 Tegyenek  szert  a  zenei  ízlés  kialakításához  szükséges  esztétikai,  müvészeti 

 alapismeretekre. 

 Fejlődjön memóriájuk, képzeletük, érzelmi és akarati életük. 

 

Fejlesztendő készségek, képességek, attitüdök 
 

Az éneklés, az önkifejezés készségei. Az éneklési kultúra. 

A csoportos, a közös, az egységes éneklés képességei. Alkalmazkodóképesség. A 

szövegkiejtés, a szövegtanulás, a szép és pontos artikuláció képessége. 

Az emlékezet, a figyelem, az érdeklődés fejlesztése. 

A zenei olvasás-írás készségei. 

Az  érzelem,  az  empátia,  a  felszabadultság.  A  mozgáskészség.  Gyors,  pontos 

mozgásos reagálás. 
A zenei befogadókészség. 

A zenei hallás, a dallamhallás, ritmusérzék, a muzikalitás fejlesztése 

Az érzelmi élet, önismeret, a társakkal való együttmüködés fejlesztése. 
 

Értékelés 

Az értékelés célja elsősorban az, hogy segítse a kisiskolás gyermek éneklését, zenei 

megnyilvánulásait. Ezért kezdetben csak szóbeli értékeléssel minősítünk, ezzel is 

segítjük az énekórák elfogadó, segítő légkörének kialakulását. Szívesen, örömmel 

énekeljenek tanulóink, legyenek nyitottak a zenei élmények befogadására. Sok 

biztatással és dicsérettel, a pozitívumok kiemelésével minősítünk, bátorítjuk 

tanulóink teljesítményét, folyamatos megfigyelés alapján. 

 
Az érdemjegy nélküli értékelés szempontjai a következők lehetnek: 

 a tiszta éneklésre való törekvés, a pontos szövegmondás, a tanult szabályok 

betartása, 
 a tanult dalok reprodukálása (szöveg, ritmus, dallam, körjáték  

 részvétel, aktivitás, figyelem az énekórai munkákban, 

 a ritmusérzék, zenei hallás önmagához mért fejlődésének üteme, 

 a ritmusírás, zenei írás-olvasás tanult szabályainak felismerése, betartása, 
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 a szép éneklés szabályainak betartása, segítő részvétel a közös 

éneklésben. 

 

Eszközök és feltételek 
 

 ének-zenei kabinet-tanterem, 

  ritmushangszerek  (dob,  csörgő,   ütőfa,  fémháromszög,  fadob,  cintányér,  

stb.) metallofon, furulya, 

 pianínó vagy szintetizátor, 

 ötvonalas kottatábla, posztó, kottakirakó-tábla, ritmus- és kottaolvasó készlet, 

 hangszerek, zenekarok képe, fényképek, rajzok, 

 magnó, CD lejátszó    

 tankönyvek: Ének-zene az általános iskola 1-2. osztálya számára, 98500/Mt, 

Nemzeti Tankönyvkiadó 1995. Ének-zene  az  általános  iskola  3.  

osztálya  számára,  98501/Mt, Nemzeti Tankönyvkiadó 1995. Ének-zene  az  

általános  iskola  4.  osztálya  számára,  98502/Mt, Nemzeti Tankönyvkiadó 

1995. 

 

 

1-2. évfolyam 
A szakasz oktató-nevelőmunkájának célja: 

 átvezetni a gyerekeket az óvodai játékközpontú tevékenységből az iskolai tanulás 

tevékenységébe 

  feladata a tanulót felkészíteni az alapvető kultúrtechnikák befogadására 

  fogékonnyá tenni a környezet, a természet és a társas kapcsolatok iránt 

  teret biztosítva az életkornak és a fejlettségnek megfelelő gyermekjátéknak és 

mozgásnak. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 1. Zenei reprodukció 
Órakeret 

74 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az óvodából és otthonról hozott énekes-zenei kifejezőképesség 

szintjének fejlesztése, a hangterjedelem bővítése.  

Ritmushangszeres megszólaltatások, ritmuszenekar kialakítása, 

egyszerű ritmusok szabad, kötetlen megszólaltatása, dalkíséretek 

ritmushangszerekkel.  

Zenei alkotás a megismert ritmikai, dallami, tempó- és dinamikai 

elemekkel.  

A zenei kreativitás és fantázia fejlesztése játékos gyakorlatokkal, 

énekes, ritmushangszeres és mozgásos rögtönzésekkel. 

Énekes rögtönzések, az énekhang, éneklési kedv fejlesztése. 

Tájékozódás kialakítása a különféle kottarendszerek írásában, 

olvasásában, felismerésében, a zenei hangok megjelenítésében.  

A kottaírás és -olvasás elemi szintjének kialakítása.  

A perceptív, a cselekvéses, a fogalomalkotó, logikus gondolkodás 

fejlesztése.  

Azonosítás, összehasonlítás, megkülönböztetés, csoportosítás, 

konkretizálás, válogatás képességének fejlesztése. 

Motorikus és auditív funkciók összekapcsolása,  
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észlelés, figyelem- és emlékezetfejlesztés. Algoritmizált és 

fogalomalkotó gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

1.1 ÉNEKLÉS 

Óvodás dalok-gyermekdalok 

Dalok az állatokról 

Gyermekdalok, körjátékok 

Ünnepek dalai 

Évszakok dalai 

Kánonéneklés  

Éneklés különféle tempókban 

(lassan, gyorsan, közepesen) és 

dinamikával (halkan, hangosan). 

Törekvés a tiszta éneklés, az 

értelmes szövegkezelés 

szabályainak betartására.  

Törekvés a dalkezdés és dalzárás 

pontosságának betartására.  

Ritmuskíséretes éneklés.  

Részvétel a közös éneklésben, 

dalok tanulásában, a különféle 

éneklési játékokban, 

gyakorlatokban. 

Magyar nyelv és 

irodalom: A 

hangképzés, a 

beszédlégzés és a 

hangoztatás 

fejlesztése. 

Artikuláció, hangerő, 

hanglejtés, hangsúly, 

beszédritmus.  

A dalok szövegeinek 

megismerése, 

értelmezése, érzelmek 

kifejezése, szókincs és 

emlékezet-fejlesztés.  

Verbális emlékezet. 

 

Matematika: 

Kapcsolatok 

felismerése, az elvont 

gondolkodás erősítése. 

Figyelem, észlelés, 

válogatás, osztályozás, 

érzékelés. Időtartam, 

időrend. Számsorok, 

számok ritmusa, 

csoportosítás, 

elrendezés. 

 

Testnevelés és sport: 

Az egyensúlyérzék 

fejlesztése, a 

mozgáskoordináció 

erősítése, a nagy és 

finom mozgások 

fejlesztése. 

Térérzékelés, 

testtartás. Ritmikus 

mozgások. 

  

Vizuális kultúra: A 

dalok érzelmi 

világának, az átélt 

élményeknek a 

megjelenítése 

különböző technikák 

segítségével. Átélt, 

elképzelt vagy hallott 

esemény vizuális 

1.2 GENERATÍV KREATÍV 

ZENEI TEVÉKENYSÉG 

Ritmushangszeres játékok, 

szabad és kötött formákban 

Hangulatok, érzelmi állapotok 

kifejezése hangszeres és énekes 

formákban 

A zene jellemzőinek 

megjelenítése mozgással 

A tanult dalok felismerése 

jellemző ritmus-, dallam- vagy 

szövegmotívumaik alapján.  

A tanult dalok csoportosítása 

adott szempontok alapján.   

Aktív, cselekvő részvétel a 

körjátékok, mozgásos játékok 

tanulásában, előadásában, a 

különböző játékos 

gyakorlatokban. 

Egyéni adottságok szerint 

részvétel a közös játékokban, 

megszólaltatásokban.  

Dallam írása vershez, adott 

ritmushoz. 

Aktív részvétel a zenére történő 

ritmikus mozgásokban, a tér- és 

formagyakorlatokban, szabad és 

kötött formákban.  

Énekes rögtönzések kialakítása.  

1.3 FELISMERŐ 

KOTTAOLVASÁS 

Egyszerű ritmusértékek  

Kettes ütem, ütemvonal, 

záróvonal, ismétlőjel 

Szolmizációs hangok és 

kézjeleik 

Ritmuskotta, három vonalas 

kotta, színes kotta 

Betűkotta 

Ötvonalas kotta, rögzített dó-

hellyel  

Alapvető zenei ismeretek 

szerzése a ritmusok jelölése, 

megszólaltatása terén.  

A tanult ritmusértékek 

felismerése, részvétel írásukban, 

olvasásukban.  

Törekvés a szolmizációs hangok 

és kézjelek megismerésére, 

pontos használatára.  
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megjelenítése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ritmus, dallam, szöveg. Lassú, közepes, gyors tempó. Halk és hangos 

éneklés. Pontos szövegkiejtés, artikuláció. Körjáték, ünnep, évszak.  

Kánonéneklés. Ritmushangszer, ritmuszenekar. Kíséret. Szabad játék. 

Ritmikus mozgás. Dallamrögtönzés. Ritmusérték, -jelölés. Vonal és 

vonalköz. Szín, hang. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Zenei befogadás 
Órakeret 

74 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenei befogadást elősegítő képességek erősítése.  

A zenei memória, a zenei fantázia, a zenei történéseket megelőlegező 

képességek alakítása. 

A zenei hallás fejlesztése, az irányított figyelem alkalmazásának 

gyakorlása.  

A dallamhallás képességének erősítése. 

Az emocionális érzékenység fejlesztése, differenciálás a hangok 

között.  

Alapvető ismeretek szerzése a hangok jellemző tulajdonságairól. 

Figyelem irányultságának és intenzitásának fejlesztése.   

Auditív figyelem fejlesztése, hangszínek és fogalmak összekapcsolása.  

A hangzás különbségeinek megfigyelése. 

Perceptív és cselekvéses gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

2.1 BEFOGADÓI 

KOMPETENCIÁK 

FEJLESZTÉSE  

Hangok, zajok, zörejek  

Hangok, hangzások  

A hallott részletek elemzése, 

megbeszélése. 

Ritmus- és dallam 

megszólaltatása fokozatosan, 

emlékezetből. 

Alapritmusok, ütemfajták, 

egyszerű dallamfordulatok 

felismerése kézjelről, színes 

kottáról. 

Dallamfordulatok elemzése: 

ismétlődés, lépés, ugrás a 

dallamokban. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Beszédhang, 

artikuláció, auditív 

figyelem, auditív 

differenciálás. 

Érzelmek kifejezése 

hangok segítségével. 

 

Matematika: Az 

észlelés, érzékelés 

pontosságának 

fejlesztése. 

Figyelemfejlesztés. 

Motoros és auditív 

emlékezet fejlesztése. 

  

Vizuális kultúra: 

érzelmek leírása és 

megjelenítése 

különféle technikák 

segítségével.  

2.2 ZENEHALLGATÁS 

Környezetünk hangjai 

Zajok, zörejek, zenei hangok 

Kellemes és kellemetlen hangok 

Egyidejű hangzások 

Emberi hang: beszéd- és 

énekhangok 

A többször hallott, meghallgatott 

hangok, környezetünk 

hangjainak, a ritmushangszerek 

hangjának felismerése.  

Több hangszer egyidejű 

hangzásának felismerése.  

Az emberi hang sokféleségének 

megfigyelése, felismerése.  

A hang különféle jellemzőinek 

megállapítása, összehasonlítása.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak Zenei emlékezet, zenei fantázia. Zörej, zenei hang, beszédhang, 
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énekhang. Hangerő, hangmagasság, hangszín, időtartam. Kellemes és 

kellemetlen hang.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végére 

Az értelmi és érzelmi kifejezés gazdagságának fejlődése. 

Az éneklési kedv, az énekhang, a zenei hallás és a muzikalitás fejlődése. 

Képesség a hallás utáni daltanulásra. 

Játékbátorság erősödése, kreativitás fejlődése. 

Képesség az örömteli zenélésre. 

Bátorság a zenei folyamatok mozgásos ábrázolása terén.  

Ritmusok felismerése, hangzás után és kottaképről egyaránt.  

Törekvés a ritmusok pontos megszólaltatására.   

Ismeretek a ritmusok írásáról, olvasásáról.  

A ritmusérzék fejlődése, aktív részvétel a közös játékokban, 

megszólaltatásokban.  

A közös zenélés szabályainak betartása. 

Dallamok éneklése a kották segítségével. 

A zenei hallás és a zenei memória fejlődése.  

A többször hallott hangok felismerése, differenciálás a hangok között.  

Az emberi hang (beszéd és énekhang) sokféleségének megfigyelése, 

felismerése, kifejezése. A zenei hang jellemző tulajdonságainak 

összehasonlítása, felismerése, kifejezése.  

Aktív befogadás, érzelmi átélés.  

 

 

3-4. évfolyam  
 

Az ének-zenei oktatás célja: 

 a tanulási képességek intenzív fejlesztése 

 a megfelelő önértékelés erősítése 

 a gondolkodási műveletek, funkcionális képességek fejlesztése 

 a szabálytudat kialakítása 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 1. Zenei reprodukció 
Órakeret 

65 óra 

Előzetes tudás 

Az 1–2. osztályban kialakított készségek, képességek, attitűdök. 

A ritmusérzék, a zenei hallás, az éneklés és a muzikalitás megfelelő 

szintje.   

A belső hallás képességének tudatosítása, erősítése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az éneklési kultúra fejlesztése, dalok tanulása, közös és egyéni 

éneklése.  

Szöveg – dallam – ritmus pontos párosítása. 

Az élményekből fakadó éneklési kedv fejlesztése. 

Az értelmi és érzelmi kifejezés gazdagságának erősítése. 

Dalok felismerése jellemző motívumaik alapján. 

Tapasztalatok szerzése a kánonéneklés terén.   

Személyiségfejlesztés, közösségépítés az éneklés segítségével. 

A ritmus- és dallamhangszeres improvizáció készségének fejlesztése, 

a tanult zenei szerkezetek, tempók, dinamikai árnyalatok, valamint az 
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eltérő karakterek felhasználásával. 

A mozgásos rögtönzések fejlesztése a fantázia szabadságával. 

A kreativitás fejlesztése, az örömteli zenélés képességének átélése. 

A zenei fantázia fejlesztése. 

A ritmikai és dallami ismeretek bővítése, erősítése. 

A kottaírás- és olvasás elemi szintjének megerősítése. 

A relatív szolmizáció használata, a dó hang helyének változásai.  

Ritmusok és dallamok felismerése kotta alapján, a belső hallás 

erősítése. 

Érzelmi átélés, ráhangolódás segítése, odafordulás, beleélés elérése.  

Cselekvéses, perceptív, fogalomalkotó, analógiás és logikus 

gondolkodás fejlesztése. 

Koncentráció-, kreativitás- és figyelemfejlesztés,  

érzelmi-akarati beállítódás. 

Ráismerés, felismerés, besorolás, megkülönböztetés, összehasonlítás 

képességének fejlesztése. 

Auditív és téri tájékozódás fejlesztése. 

Észlelés, megismerés, megértés, rögzítés, azonosítás, bevésés 

folyamatának erősítése. 

Összefüggések felismerése.  

Hangzás – név – jel kapcsolat erősítése. 

Auditív és motoros kapcsolat fejlesztése. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

1.1 ÉNEKLÉS 

Gyermekdalok, körjátékok 

Dalok az állatokról, évszakokról, 

ünnepekről  

Párosító dalok 

Virágénekek 

Régi stílusú magyar népdalok 

Új stílusú magyar népdalok 

Más népek dalai 

Kánonok 

Élményszerzés az örömteli 

éneklés gyakorlásával. Egyéni 

képességeik szerinti részvétel a 

közös éneklésben, daltanulásban.  

Minél több tanult dal, közös és 

egyéni, átélt, a tartalomnak 

megfelelő énekléssel történő 

előadása. 

Törekvés a kifejező, tiszta 

éneklésre, az értelmes 

szövegkezelésre, a helyes légzés 

és artikuláció tanult szabályainak 

betartására. 

Érzelmi azonosulás a dalok 

hangulatával, tartalmával, 

megfelelő tempó és hangerő 

választása a dalok előadásához. 

A tanult dalok felismerése, 

jellemző ritmus-, dallam- vagy 

szövegmotívumaik alapján  

A tanult dalok csoportosítása 

adott szempontok alapján. 

Ritmuskíséretes éneklés. 

Zenei ízlés fejlődése, kedvenc 

dalok választása. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Beszédlégzés, 

hangképzés, 

hangoztatás, helyes 

szövegkiejtés. 

Szómagyarázat, 

szókincsismeret. A 

dalok szövegeinek 

értelmezése, érzelmek 

kifejezése, szókincs- 

és emlékezet-

fejlesztés.  

Verbális emlékezet, 

memoriterek 

tolmácsolása. 

  

Matematika: 

Kapcsolatok 

felismerése, az elvont 

gondolkodás 

erősítése. Figyelem, 

észlelés, válogatás, 

osztályozás, érzékelés. 

Összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Rendezés. 
1.2 GENERATÍV KREATÍV 

ZENEI TEVÉKENYSÉG 

Dallamok kitalálása saját névre, 

mondókák, versek 
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Énekes rögtönzések 

Hangszeres rögtönzések 

Hangulatok, érzelmi állapotok 

kifejezése hangszeres és énekes 

formákban 

megzenésítése, zenés előadása, 

kötött és szabad formákban. 

Aktív részvétel a 

ritmusosztinátiós 

gyakorlatokban, ritmuszenekari 

megszólaltatásokban. 

Ellenritmus-, rákritmus 

megszólaltatása. 

Kérdés-válasz játékok kitalálása 

ritmusokkal és dallamokkal. 

A zenei élmények kifejezése 

változatos formákban. 

A zenei összetevők 

megjelenítése mozgásos 

formákban, kötött és szabad 

gyakorlatok zenére.  

Dramatizálható zenei anyagok 

mozgásos megjelenítése, szabad 

és kötött formákban. 

Időtartam, időrend.  

Az észlelés fokozatos 

pontosítása. 

Finommotoros 

mozgáskoordinációk. 

 

Testnevelés és sport: 

Az egyensúlyérzék 

fejlesztése, a 

mozgáskoordináció 

erősítése, a nagy- és 

finommozgások 

fejlesztése. 

Térérzékelés, 

testtartás. 

Mozgások zenére. 

Mozgások különféle 

térformákban. Mozgás 

egyénileg és párban, 

csoportban. Csoportos 

játékok, hang- és 

térérzékelő 

gyakorlatok, utánzó és 

fantáziajátékok. 

Csoportos 

improvizációs 

játékok, tanári 

irányítással. 

Gyermekjátékok 

motívumainak szabad 

és kötött variálása. 

Egyszerű tánclépések 

improvizálása. 

Fantáziajátékok 

elképzelt 

helyzetekben. 

 

Vizuális kultúra: A 

dalok érzelmi 

világának, az átélt 

élményeknek a 

megjelenítése 

különböző technikák 

segítségével. Versek, 

mondókák, kitalált 

történetek vizuális 

megjelenítése. Átélt, 

elképzelt, vagy hallott 

esemény vizuális 

megjelenítése. 

1.3 FELISMERŐ 

KOTTAOLVASÁS 

A négyes ütem 

A hármas ütem 

Újabb ritmusértékek  

További szolmizációs hangok, a 

teljes hétfokú hangsor 

Számkotta 

Ötvonalas kotta írása-olvasása, 

vándorló dó-hellyel 

Új ismeretek szerzése a ritmusok 

jelölése, megszólaltatása terén.  

A tanult ritmusértékek 

felismerése, részvétel írásukban, 

olvasásukban.  

Tájékozódás a hanglétrán és a 

vonalrendszerben. 

Törekvés a szolmizációs hangok 

és kézjelek pontos használatára, 

a hétfokú hangsor 

megismerésére 

Aktív részvétel a ritmikus 

játékokban, gyakorlatokban, 

versek, mondókák 

ritmizálásában, ritmusok 

differenciált megszólaltatásában. 

Aktív részvétel kották 

másolásában, írásában- 

olvasásában, tanári 

segítségnyújtás mellett.  

Kottaolvasás „némán”, a belső 

hallás tudatosítása.  

Különféle kották használata 

tanári segítséggel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Ritmus, dallam, szöveg, tartalom és hangulat. Szómagyarázat. 

Párosító dal, virágének. Régi stílus, új stílus. 
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Dalkezdés és -zárás. Lassú, közepes és gyors tempó, lassítás, gyorsítás. 

Halk és hangos éneklés, halkítás, hangosítás.  

Ritmuszenekar, ellenritmus, rákritmus. Ritmusosztinató. Ritmusérték. 

Zenei kérdés-válasz. Zene és mozgás.  

Dallamrögtönzés.  

Ötfokú hangsor, hétfokú hangsor. 

Szám és hang. Vándorló dó-hang. Belső hallás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Zenei befogadás 
Órakeret 

65 óra 

Előzetes tudás 
Az 1–2. osztályban kialakított zenei készségek, képességek, attitűdök.  

A zenei hallás, zenei memória, megosztott figyelem, koncentráció, 

muzikalitás megfelelő szintje.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenei befogadást elősegítő képességek erősítése.  

A koncentráció, a zenei memória, a zenei fantázia, a zenei 

történéseket megelőlegező képességek alakítása, fejlesztése. 

A belső hallás tudatosítása, erősítése. 

Ritmusok felismerése kottakép alapján. 

A dallamhallás képességének erősítése. 

A zenei hallás fejlesztése, az irányított figyelem alkalmazásának 

gyakorlása.  

Az irányított figyelmű zenehallgatás kialakítása, megfigyelési 

szempontok segítségével a zeneművek elemzése.   

Egyre hosszabb zenei részletek hallgatása.  

Az emocionális érzékenység fejlesztése, differenciálás a zenei hangok, 

hangzások között. Vokális és instrumentális hangszínek felismerése, a 

hangszínhallás fejlesztése.   

A zenei memória fejlesztése.  

A figyelem irányultságának és intenzitásának fejlesztése.  

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés, összefüggések 

felismerése képességének fejlesztése. 

Hangzás – név – jel kapcsolat felismerése. 

Auditív és motoros kapcsolat erősítése. 

Logikus, analógiás, perceptív és cselekvéses gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

2.1 BEFOGADÓI 

KOMPETENCIÁK 

FEJLESZTÉSE  

Hangok, hangzások  

Játékok, gyakorlatok a zenei 

fantázia erősítésére 

Történetek, érzések, élmények, 

hangulatok  

Részvétel játékokban, 

gyakorlatokban a zenei fantázia és 

a belső hallás fejlesztésére. 

Konszonáns és disszonáns 

hangzások felismerése, elemzése. 

A hangzás keltette érzések 

megfogalmazása. 

Történetek, érzések, élmények, 

hangulatok kifejezése zenei 

eszközök segítségével. 

Ritmus- és dallam 

megszólaltatása fokozatosan, 

emlékezetből.  

Alapritmusok, ütemfajták, 

Magyar nyelv és 

irodalom: Auditív 

figyelem, auditív 

differenciálás. 

Érzelmek kifejezése 

zenei hangok, dalok, 

dallamok 

segítségével. 

 

Matematika: Az 

észlelés, érzékelés 

pontosságának 

fejlesztése. 

Figyelemfejlesztés. 
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egyszerű dallammotívumok 

felismerése kézjelről, színes 

kottáról, betűkottáról, kottaképről.   

Dallamok irányának, mozgásának 

követése, érzékelése. 

Egyszerűbb dallampárok 

összehasonlító megfigyelése: 

azonosság, hasonlóság, 

különbözőség. 

Dallamsorok elemzése, 

összehasonlítása, jelölése. 

Dalok felismerése rövid zenei 

részlet alapján.  

Motoros és auditív 

emlékezet fejlesztése. 

  

Vizuális kultúra: 

érzelmek, események 

leírása, a leírás 

alapján kép készítése 

különféle 

technikákkal. 

2.2  ZENEHALLGATÁS  

Környezetünk hangjai 

Hangszerek hangzása, zenei 

hangok 

Egyidejű hangzások 

Kórusok hangzása 

A tanult dalok különböző 

stílusú (klasszikus, népzenei, 

könnyűzenei) feldolgozásai  

Részletek zenés mesékből, 

cselekményes zeneművekből, 

klasszikus zenei művekből  

A többször hallott, meghallgatott 

zenei részletek felismerése.  

A zenehallgatás tanult 

szabályainak a betartása.  

Kezdetben rövid ideig tartó, 

később egyre hosszabb zenei 

részletek irányított figyelmű 

meghallgatása, elemzése.  

Hangszerek hangjának 

felismerése, több hangszer 

egyidejű hangzásának 

felismerése.  

Kórusok hangjának, hangzásának 

megfigyelése.   

A hangzás különbségeinek 

megfigyelése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ritmussor, dallamsor. Dallampár. Kellemes és kellemetlen hangzás. 

Hangszer, kórus. Zenés mese. Megfigyelési szempont.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végére 

Kulturált, esztétikus közös és egyéni éneklés. 

Az éneklési kedv és énekbátorság erősödése. 

Énekhang, éneklési kedv fejlődése, részvétel a különféle éneklési 

játékokban, gyakorlatokban. 

Ismeretek a tanult dalok kapcsán (tartalom, hangulat, szerkezet). 

Dalcsokor összeállítása, kedvenc dalok választása. 

Képesség a hallás utáni daltanulásra. 

Részvétel kánonéneklésben.  

Muzikalitás, zenei hallás fejlődése. 

A zenei kreativitás fejlődése. 

Aktív részvétel a ritmikai, dallami és mozgásos improvizációkban. 

Az örömteli zenélés képességének átélése. 

Növekvő játékbátorság a zenei folyamatok mozgásos ábrázolása terén.  

Ritmusok felismerése, írása-olvasása, pontos megszólaltatása.    

A ritmusérzék fejlődése, aktív részvétel a ritmikus játékokban, 

gyakorlatokban.  

A tanult kották felismerése, olvasása, dallamok éneklése kották 

segítségével. 
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Az írásbeli feladatok pontos kivitelezése tanári segítségnyújtás mellett.  

Egyre nagyobb fokú önállóság a zenei írás-olvasás terén.  

A zenei hallás, a zenei memória, a muzikalitás fejlődése. 

A többször hallott hangok, hangzások felismerése.  

Dalok felismerése jellemző részleteik alapján. 

A tanult hangszerek, kórusok hangjának, hangzásának felismerése, 

többszöri meghallgatás után. 

Zenei részletek irányított figyelmű hallgatása. 

Aktív befogadás, érzelmi átélés. 

 

 

5-8. évfolyam 
 

Célok 
 

 A  tantárgy  célja  az  éneklési,  a  zenehallgatási  kultúra,  a  zenei  

műveltség megalapozása. 

  A népdalok, a magyar népzene különböző rétegeinek, stílusának 

bemutatásával, énekes reprodukálásával tudatosítani nemzeti zenekultúránk 

nagy múltú értékeit. 

 Fejleszteni a zenei esztétikai érzéket, az érzelmi életet, a személyiség 

harmóniáját. 

 Hozzájárulni a tanulók irodalmi, történelmi, erkölcsi tudatának fejlődéséhez. 

 Az  örömteli  éneklés  megteremtése,  a  szép,  kifejező  éneklés  

technikájának tanítása 

 Dalrepertoár kialakítása, a közös éneklés anyagának megteremtése. 

 A magyar népzene különböző rétegeinek, stílusainak, csoportjainak bemutatása. 

 A zenei hallás, a muzikalitás fejlesztése. 

 A mozgáskészség fejlesztése, táncolás zenére és saját éneklésre. 

 Motívumok tanulása a magyar néptánc alaprétegéből. 

 
Feladatok 

 
 Keltse fel a tanulók érdeklődését a hazai zeneművészeti alkotások iránt. 

 Fejlessze a zenei fantáziát, a zenei emlékezetet, a belső hallást a zenei olvasás, 

írás tevékenységén keresztül. 

 Segítse  elő  a  zenei  ízlés  formálódását  és  alakítsa  ki  a  tanuló fejlettségének 

megfelelően a zenehallgatási szokásokat. 

 Bővítse a zenei ismereteket a dalrepertoár kialakításán, a zenemüvek 

megismertetésén, elemzésén keresztül. 

 Segítse  elő  az  együttes  éneklés,  zenehallgatás  örömeinek  megélését,  az  oldott 

befogadást, a feszültségoldó együttlét átélését. 

 A  tanuló  fejlettségéhez,  érzelmi  világához,  érdeklődéséhez  igazodva  fejlessze a 

kommunikációs, a szociális és emocionális képességeket. 

 Adjon ismereteket a zenei írás-olvasás speciális jelrendszerének használatáról. 

 Segítse a zenei képességek kibontakoztatását. 

 Mélyítse el az együvé tartozás élményét a közös éneklés és zenélés segítségével. 

 Erősítse a párral és csoporttal történő együttmüködést a közös tánc segítségével. 
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Értékelés 

Érdemjeggyel történik. célja továbbra is a megerősítés, bátorítás, biztatás legyen 

elsősorban. Értékelésünk adjon pozitív megerősítést tanulóinknak, segítse a zenei 

képességek kibontakoztatását. Maradjon továbbra is elfogadó, segítő, támogató az 

énekórák légköre, hangulata. Kísérjük figyelemmel tanulóink fejlődését, 

számonkérésünknél vegyük figyelembe a felső tagozaton jelentkező mutálás tényét is. 

Hetedik osztálytól inkább már a közös teljesítményeket értékeljük. 

 

 

 Értékelésünk  szempontjai  a  következők  lehetnek: 

 a  dalanyag  pontos  ismerete,  emlékezetben  tartása,  a  szép  éneklés  tanult 

szabályainak  betartása, 

 dalok egyéni éneklése, segítő részvétel a közös éneklésekben, 

 aktív részvétel a dalok csoportosításában, elemzésében, a tanult ismeretek 

felhasználásával, 

 a ritmusérzék, zenei hallás, memória, figyelem önmagához mért fejlődése, 

a  tanult  szolmizációs  hangok,  kézjelek  ismerete, 

tájékozottság  a  különböző kották használatában, 

 elemi ismeretek a tanult zeneszerzőkről, zenemüvekről, 

 a többször hallott és kijelölt zenemüvek felismerése 

 aktív részvétel a tánclépések tanulásában, 

 mozgásfejlődés, a kar- és láb mozgásának fejlődése, a térbeli mozgások 

fejlődése, 

 együttmüködés  a  párral,  a  csoporttal, 

 pozitív hozzáállás, a szabályok betartása, 

 részvétel a gyakorlatokban, szabad táncokban, 

 aktivitás, figyelem az énekórai munkában. 
 

Eszközök, feltételek 
 

 ének-zenei    kabinet-tanterem, 

 ritmushangszerek, (dob, csörgő,  ütőfa, fémháromszög, fadob, cintányér, 

stb.) metallofon, furulya, 

 pianínó vagy szintetizátor, 

 ötvonalas kottatábla, posztó kottakirakó-tábla, ritmus- és kottaolvasó készlet, 

 "repülő kotta", 

 hangszerek,  zenekarok,  zeneszerzők  képe,  fényképek,  rajzok, 

 magnó, CD lejátszó, 

 könyvek (hangszerekről, zeneszerzőkről, zenei korokról, zenemüvekről, stb.), 

 szakirodalmi könyvek  (  pl.  Kodály:  A  magyar  népzene  Zenemükiadó  

1973., Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje zenemükiadó 1981., 

Bodza Klára-Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I-III. Magyar 

Müvelődési Intézet 1992., 1994., 1999., Tátrai Zsuzsanna - Karácsony 

Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi népszokások Planétás Kiadó 1997.stb.) 

 Tankönyvek: 

Ének-zene az általános iskolák 5. osztálya számára 98449/Mt/1. Nemzeti TK. 1995 Ének-

zene az általános iskolák 6. osztálya számára 98463/Mt/1. Nemzeti TK. 1995 
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Ének-zene az általános iskolák 7. osztálya számára 98471/Mt/1. Nemzeti TK. 1995 Ének-

zene az általános iskolák 8. osztálya számára 98478/Mt/1. Nemzeti TK. 1995 

 
Fejlesztendő készségek, képességek, attitüdök 

 
A szép, kifejező éneklés készségei. A csoportban, a közösségben történő pontos, 

szép éneklés képessége. A dallamhallás, a ritmusérzék, tempó- és dinamikaérzék. A 

belső hallás, a zenei memória. A zenei olvasás-írás képessége. Az átélési, az 

értelmezési képesség. A zenemüvekben előforduló hangszerek felismerésének 

képessége. A szókincs, az árnyaltabb érzelmek kifejezésének képessége. Érzelmi 

nyitottság a néphagyományok, a népzene, a néptánc iránt. 
A müvészetekhez való pozitív attitüd alakulása. A közösséghez tartozás élményének 

átélése. Az önmüvelés, az önmegvalósítás készségeinek fejlődése. 
 
 
5-6.évfolyam 
 

Az ének-zenei oktatás hangsúlyozott célja: 

 az énekes és zenehallgatási kultúra továbbfejlesztése 

  a zenei műveltség alapozása 

  a zenei ízlés formálása 

 felelősségtudat kialakítása  

 együttérzés , segítőkészség, kötelességtudat , önfegyelem készségének 

fejlesztése  

 éntudat, ékép, önismeret , önbizalom fejlesztése 

 társadalmi beilleszkedést segítő belső kontroll erősítése 

 mozgáskultúra, mozgáskoordináció erősítése 

 divergens problémamegoldó gondolkodás , a kreatívitás fejlesztése 
 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 1. Zenei produkció 
Órakeret  

65 óra 

Előzetes tudás 

Az előző évfolyamokon kialakított zenei készségek, képességek, 

pozitív attitűdök. A ritmusérzék, a zenei hallás és a muzikalitás 

megfelelő szintje. 

Társadalomismereti, irodalmi, természetismereti anyagrészek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az éneklési kultúra fejlesztése, dalok tanulása, dalkincsbővítés, közös 

és egyéni éneklések. Az élményekből fakadó éneklési kedv fejlesztése. 

Az értelmi és érzelmi kifejezés gazdagságának erősítése. 

A tanulók egyéni képességeik szerinti részvételének bátorítása a közös 

éneklésben, daltanulásban.  

Az énekhang tisztaságának, éneklési kedv bátorságának megőrzése. 

Tapasztalatok erősítése a kánonéneklésben, tanári segítséggel, 

szólamcserékkel is. 

Személyiségfejlesztés, közösségépítés az éneklés segítségével.  

Zenei ízlés fejlesztése. 

A kombinációs és asszociációs képességek fejlesztése a különféle 

zenei kifejezőeszközök felhasználásával. 

A ritmikai, dallami, tempóbeli, dinamikai, formai és a szövegből 
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kiinduló variáló- és rögtönzőkészség fejlesztése. 

A kreativitás fejlesztése a tanult zenei formák keretei között. 

A formaalkotás fejlesztése, gyakorlatok egyszerű népzenei és műzenei 

formák mintájára. 

Egyre nagyobb önállóság a kottaírás-olvasás, másolás terén.   

Érzelmi átélés, ráhangolódás, odafordulás, beleélés erősítése. 

Dalok közötti kapcsolatteremtés.  

Megfigyelés, felismerés, bevésés, azonosítás, csoportosítás, 

összehasonlítás, rendezés fejlesztése. 

Cselekvéses, perceptív, fogalomalkotó, analógiás, algoritmizált és 

logikus gondolkodás fejlesztése. 

Koncentráció, figyelem fejlesztése. 

Érzelmi-akarati beállítódás, alkotó képzelet, zenei fantázia fejlesztése. 

Auditív és téri tájékozódás fejlesztése. 

Összefüggések felismerése, alkalmazása. 

Hangzás – név – jel kapcsolat erősítése. 

Auditív és motoros kapcsolat fejlesztése. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

1.1. ÉNEKLÉS 

Ünnepek dalai, jeles napok dalai. 

Magyar történelmi dallamok. 

Rokon népek dalai. 

Megzenésített versek. 

Régi stílusú magyar népdalok. 

Új stílusú magyar népdalok. 

Kánonok. 

Más népek dalai. 

Törekvés a kifejező, bátor, tiszta 

éneklésre, az értelmes 

szövegkezelésre, a szép éneklés 

szabályainak tudatosítására. 

Érzelmi azonosulás a dalok 

hangulatával, tartalmával, 

megfelelő tempó és hangerő 

választása a dalok előadásához.  

Örömteli és szorongásmentes 

éneklés. 

A tanult dalokból minél több 

előadása, közös és egyéni, átélt, 

a tartalomnak megfelelő 

énekléssel.  

Dalok felismerése ritmus-, 

dallam- vagy szövegmotívumaik 

alapján. Könnyű zenetörténeti 

dallamok, meghallgatott 

zeneművek témáinak éneklése, 

olvasógyakorlatok, énekes 

játékok.  

Részvétel a különféle énekes 

játékokban, gyakorlatokban.  

A tanult dalok csoportosítása, 

adott szempontok alapján.  

Kedvenc dalok választása. 

Dalcsokor összeállítása a kedvelt 

dalokból. 

 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Népköltészet, népdal, 

magyar és más népek 

meséi, megzenésített 

versek. Játékosság, 

zeneiség, 

ritmusélmény. A 

dalokban, zenékben 

megjelenő erkölcsi 

fogalmak, 

magatartásformák, 

érzelmek. 

Szómagyarázat, 

szókincsismeret. 

Szókincs- és 

emlékezet-fejlesztés.  

A verbális emlékezet 

fejlesztése. Dalok 

szöveghű 

tolmácsolása. 

 

Matematika: Az 

elvont gondolkodás 

erősítése. Figyelem, 

észlelés, válogatás, 

évfolyamozás, 

érzékelés. 

Összehasonlítás, 

azonosítás, 



396 

1.2. GENERATÍV KREATÍV 

ZENEI TEVÉKENYSÉG 

Énekes rögtönzések. 

Hangszeres rögtönzések. 

Egyszerű zenei formák 

használata a rögtönzések 

folyamán. 

Ritmusjátékok, dalkíséretek 

szabad és kötött formákban. 

Tempó- és dinamikai játékok, 

gyakorlatok. 

Hangulatok, érzelmi állapotok 

kifejezése hangszeres és énekes 

formákban. 

A zenei összetevők 

megjelenítése mozgásos 

formákban. 

Aktív részvétel dallamok 

alkotásában szabad és kötött 

formákban. 

Ritmuszenekar megszólaltatása 

2-3 szólamban, szabad és kötött 

formákban. 

Dalkíséretek létrehozása szabad 

és kötött formákban. 

Ritmuskártyák megszólaltatása, 

rendezése. 

Részvétel a ritmusdominó, 

ritmusmemória, a dallamlánc, 

zenei kérdés-válasz játékokban. 

Kották kiegészítése. 

Adott ritmushoz és dallamhoz 

változatok írása. 

A zenei élmények mozgásos és 

rajzos formákban történő 

kifejezése. 

megkülönböztetés. 

Rendezés. Időtartam, 

időrend.  

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

Magyarország 

történelme.  

Szokás, hagyomány, 

szabály, illem. 

 

Természetismeret: 

Rendszerek; 

élőlények, 

életközösségek. 

Éghajlat, időjárás. 

  

Földrajz: 

Magyarország és a 

Kárpát-medence 

földrajza. Magyar 

tájegységek. 

Lakóhelyünk és 

környéke. Európa és 

országai. 

  

Testnevelés és sport: 

A mozgáskoordináció 

erősítése, a nagy és 

finom mozgások 

fejlesztése. 

Szabályok betartása; 

Térbeli tudatosság. 

Mozgások zenére. 

Csoportos játékok, 

hang- és térérzékelő 

gyakorlatok. Ritmus-, 

mozgás- és 

beszédgyakorlatokkal 

kombinált 

koncentrációs és 

memóriagyakorlatok. 

Utánzó és 

fantáziajátékok. 

Csoportos 

improvizációs 

játékok, tanári 

irányítással. 

1.3. FELISMERŐ 

KOTTAOLVASÁS 

Új ritmusértékek  

Kottaírás a pótvonal 

használatával. 

A kvintváltás fogalma. 

A hajlítás fogalma, jelölése. 

Dallamok utószolmizálása.  

Szilárd ismeretek kialakítása a 

tanult ritmusokról. 

Ritmusok felismerése és 

hangoztatása. 

A hangsúlyviszonyok 

érzékeltetése a 

ritmusgyakorlatokban. 

Többszólamú ritmusgyakorlatok 

megszólaltatása, tájékozódás a 

szólamok között. 

Szilárd ismeretek kialakítása a 

szolmizációs hangokról, 

elhelyezkedésükről, kézjeleikről. 

Dallamok, dalrészletek 

utószolmizálása. 

Pótvonal használata a 

kottaírásban. 
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Vizuális kultúra: 

Szabad asszociációs 

játékok. Átélt, 

elképzelt, vagy hallott 

esemény vizuális 

megjelenítése. Hang 

és kép együttes 

alkalmazása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kifejező éneklés. Jeles nap. Katonadal, magyar történelmi dallam. Régi és 

új stílus. Ritmuszenekar. Dalkíséret. Ritmuslánc, dallamlánc. Zenei 

kérdés, zenei válasz. Ritmikus mozgás, szabad mozgás. Szinkópa, éles 

ritmus, nyújtott ritmus. Egész hang és szünet. Pótvonal. Kvintváltás. 

Hajlítás. Utószolmizálás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Zenei befogadás 
Órakeret 

65 óra 

Előzetes tudás 

Az előző évfolyamokon kialakított zenei készségek, képességek, 

pozitív attitűdök. A ritmusérzék, a zenei hallás, a belső hallás és a 

muzikalitás megfelelő szintje. 

Társadalomismereti, irodalmi, természetismereti anyagrészek 

felidézése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenei befogadást elősegítő képességek megszilárdítása.  

A koncentráció, a zenei memória, a zenei fantázia, a zenei 

történéseket megelőlegező képességek fejlesztése, erősítése. 

A belső hallás tudatosítása. 

A zenei hallás fejlesztése, az irányított figyelem alkalmazásának 

gyakorlása.  

Az irányított figyelmű zenehallgatás erősítése, zeneművek elemzése, 

adott megfigyelési szempontok segítségével.   

A hangszínhallás fejlesztése.   

Figyelem irányultságának és intenzitásának a fejlesztése.   

Figyelem, felismerés, összehasonlítás, azonosítás folyamatának 

erősítése.  

Hangzás – név – jel kapcsolat erősítése. 

Auditív és motoros kapcsolat fejlesztése. 

Analógiás, cselekvéses és fogalomalkotó gondolkodás fejlesztése. 

Észlelés, figyelem, emlékezet fejlesztése. 
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Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

2.1. BEFOGADÓI 

KOMPETENCIÁK 

FEJLESZTÉSE  

A zenei hallás és a zenei 

memória fejlesztése. 

Gyakorlatok a zenei fantázia 

erősítésére. 

Zenei hangzások elemzése, 

felismerése. 

Zenei karakterek megfigyelése. 

A tanult népdalok zenei 

elemzése, csoportosítása. 

Történetek, érzések, élmények, 

hangulatok kifejezése zenei 

eszközök segítségével. 

Gyakorlatok a zenei fantázia és a 

belső hallás fejlesztésére. 

Ritmusok, ütemfajták, 

dallammotívumok felismerése 

kézjelről, színes kottáról, 

betűkottáról, kottaképről.   

Konszonáns és disszonáns 

hangzások felismerése, 

elemzése. 

Népdalok elemzése, dallamsorok 

összehasonlítása, jelölése. 

Dalok felismerése zenei részlet 

alapján. 

Dallamsorok összehasonlítása, 

elemzése, jelölése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: Auditív 

figyelem, auditív 

differenciálás. 

Érzelmek kifejezése 

dalok, dallamok 

segítségével. Szöveg 

és zene kapcsolatai. 

Különböző stílusok 

felismerése. 

Ismerkedés változatos 

ritmikai és zenei 

formálású művekkel, 

műfajokkal. A 

műélvezet 

megtapasztalása a 

képzelet révén. 

  

Matematika: Az 

észlelés, érzékelés 

pontosságának 

fejlesztése. 

Figyelemfejlesztés. 

Motoros és auditív 

emlékezet fejlesztése. 

Összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Rendezés.  

 

Vizuális kultúra: 

érzelmek, események 

leírása, a leírás alapján 

kép készítése 

különféle 

technikákkal.  

2.2. ZENEHALLGATÁS 

Ismerkedés klasszikus 

zenetörténeti korszakokkal, 

zeneszerzőkkel. 

 

Különféle műzenei formák és 

műfajok megismerése. 

 

Hangszerek, zenekarok, kórusok 

hangja, hangzása. 

 

A tanult dalok feldolgozásai, 

különböző zenei stílusokban. 

 

Történelmi zenék hallgatása. 

 

A rokon népek zenéje, 

hangszerei. 

 

Más népek hangszeres zenéje. 

 

Hangverseny-látogatások, 

hangverseny-élmények.  

Egyre hosszabb idejű zenei 

részletek, klasszikus zeneművek 

irányított figyelmű 

meghallgatása, elemzése.  

A zenehallgatás tanult 

szabályainak betartása.  

A többször hallott, meghallgatott 

zenei részletek felismerése.  

Tájékozódás a meghallgatott 

zeneművek formája, műfaja 

terén.  

Ismerkedés híres zeneszerzők 

életének fontos eseményeivel. 

Hangszerek hangjának 

felismerése, több hangszer 

egyidejű hangzásának 

felismerése.  

Kórusok hangjának, 

hangzásának megfigyelése.   

Vokális és instrumentális 

hangszínek megkülönböztetése, 

felismerése.  

A szülőföld zenéjének 

megismerése mellett ismerkedés 

a rokon népek zenéjével, 

valamint más népek zenei 

kultúrájának, jellegzetes 

hangszereinek, zenekarainak 

hangjával, hangzásával. 

A magyar történelemhez 

kapcsolódó dallamok, 

hangszerek megismerése. 
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A tanult magyar történelmi 

dallamokhoz, énekekhez 

kapcsolódó zenei részletek, 

történeti hangszerek hangjának 

hallgatása. 

A helyi lehetőségek szerint 

részvétel hangversenyen, élő 

zenei bemutatásokon.  

Zenei jellegzetességek 

megfigyelése, zenei élmények 

kifejezése szóban, rajzban, 

mozgással. 

Összefüggések felismerése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dallamsor, népdal, elemzés. Zenei karakter. Zenetörténeti kor, korszak. 

Vonós hangszer, fúvós hangszer, hangszercsalád. Népi hangszer, népi 

zenekar. Néptánc. Zeneszerző. Keretes szerkezet, visszatérő szerkezet, 

rondóforma. Szimfónia, vonósnégyes. Hangverseny, élő zene.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végére 

A kulturált, esztétikus közös és egyéni éneklés megőrzése. 

Az éneklési kedv és énekbátorság szinten maradása. 

Új ismeretek szerzése a tanult dalok kapcsán (tartalom, hangulat, 

szerkezet). 

Dalcsokor összeállítása, kedvenc dalok választása. 

Képesség hallás utáni daltanulásra, esetenként kottából történő 

daltanulással kiegészítve. 

Kánonéneklés tanári segítséggel. 

A zenei kreativitás, zenei fantázia fejlődése. 

Törekvés a zene belső lényegének megértésére.  

Ritmikai-dallami ismereteik bővülése, megszilárdulása. 

Fokozott önállóság a különféle kották használatában. 

A zenei hallás, a zenei memória, a zenei figyelem, a belső hallás, a 

muzikalitás fejlődése.  

Részvétel a tanult népdalok elemzésében. 

Képesség ismeretek összekapcsolására az ének-zenei, valamint az 

irodalmi, történelmi, földrajzi tanulmányok egy-egy témakörében.  

A többször hallott hangok, hangzások felismerése.  

A meghallgatott hangszerek, kórusok hangjának, hangzásának 

felismerése. 

Zenei részletek irányított figyelmű hallgatása. 

Ismeretek szerzése zenetörténeti korokról, zenei műfajokról, 

zeneszerzők életéről, munkásságáról. 

Nyitottság a zenei élmények befogadására. 
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7-8.évfolyam 
 

Az ének-zenei oktatás hangsúlyozott célja: 

 az énekes és zenehallgatási kultúra továbbfejlesztése 

  a zenei műveltség alapozása 

  a zenei ízlés formálása 

 nemzeti öntudat fejlesztése 

 a magyar népi kultúra, népzene, néphagyományok megismerése 

 a szülőföldünkhöz, hazánkhoz való kötődés erősítése 

 zenei befogadáshoz szükséges képessségek fejlesztése 
 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 1. Zenei produkció 
Órakeret 

37 óra 

Előzetes tudás 
Az előző évfolyamokon kialakított zenei képességek, pozitív attitűdök. 

A ritmusérzék, a zenei hallás és a muzikalitás megfelelő szintje. 

Társadalomismereti, irodalmi, természetismereti anyagrészek ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az éneklési kultúra megőrzése, dalkincsbővítés, közös és egyéni 

éneklések. 

Az élményekből fakadó éneklési kedv megőrzése. 

Muzikalitás, zenei hallás, zenei ízlés fejlesztése.  

A tapasztalatok bővítése a kánonéneklésben, tanári segítséggel, 

szólamcserékkel is. 

Személyiségfejlesztés, közösségépítés az éneklés segítségével. 

A rögtönzés fejlesztése énekes és hangszeres formákban is. 

A ritmikai, dallami, tempóbeli, dinamikai, formai, és a szövegből 

kiinduló variáló- és rögtönzőkészség fejlesztése. 

A formaalkotás fejlesztése, gyakorlatok egyszerű népzenei és műzenei 

formák mintájára. 

Az eddig tanult ritmikai és dallami ismeretek összefoglalása, 

rendszerezése.  

Érzelmi átélés, ráhangolódás, beleélés, tolerancia, empátia erősítése. 

Dalok közötti kapcsolatteremtés.  

Megfigyelés, felismerés, bevésés, azonosítás, csoportosítás, 

összehasonlítás, rendezés fejlesztése. 

Cselekvéses, fogalomalkotó, analógiás gondolkodás fejlesztése. 

Algoritmizált, problémamegoldó, kauzális és logikus gondolkodás 

fejlesztése. 

A kombinációs és asszociációs képességek fejlesztése.  

Kreativitás- és figyelemfejlesztés, érzelmi-akarati beállítódás erősítése. 

Zenei fantázia, alkotó képzelet fejlesztése. 

Együttes élményben való részvétel. 

Auditív és téri tájékozódás fejlesztése. 

Megismerés, figyelem, emlékezet fejlesztése.  
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Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

1.1. ÉNEKLÉS 

Jeles napok dalai. 

Himnuszok. 

Régi stílusú népdalok. 

Új stílusú népdalok. 

Magyar tájak dalai. 

Népies műdalok. 

Más népek dalai. 

Ballagási dalok. 

Törekvés egységes, szép 

éneklésre csoportban.  

A szép éneklés szabályainak 

betartása. 

A közös dalrepertoár bővítése 

újabb dalokkal.  

Hangulatos, jókedvű éneklés. 

A szép éneklés tanult 

szabályainak tudatos használata.  

Érzelmi azonosulás a dalok 

hangulatával, tartalmával. 

Az értelmi és érzelmi kifejezés 

gazdagságának gyakorlása. 

Aktív részvétel a különféle 

énekes gyakorlatokban.  

A tanult dalok felismerése 

jellemző motívumaik alapján.  

A tanult dalok csoportosítása 

adott szempontok alapján. 

Kedvenc dalok választása. 

Dalcsokor összeállítása kedvelt 

dalokból. 

Aktív részvétel a ballagási 

dalok éneklésében.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Népköltészet, népdal, 

magyar és más népek 

dalai. A dalokban, 

zenékben megjelenő 

erkölcsi fogalmak, 

magatartásformák. 

Érzelmi tartalmak, 

erkölcsi választások. 

Kompozíció, szerkezet, 

hatás.  

Verselés, zeneiség. 

Szómagyarázat, 

szókincsismeret.  

Szülőföld, haza, család, 

szülő és gyerekek. 

 

Matematika: Figyelem, 

észlelés, válogatás, 

évfolyamozás, 

érzékelés. 

Összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Rendezés, 

csoportosítás. 

Absztrahálás, 

konkretizálás. 

Analógiás 

gondolkodás. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: 

Magyarország 

történelme. 

Barátság, szeretet, 

tisztelet. Család, 

otthon. Egyén és 

közösség. 

 

Természetismeret: 

Rendszerek. Élőlények, 

életközösségek. 

Éghajlat, időjárás. 

 

1.2. GENERATÍV KREATÍV 

ZENEI TEVÉKENYSÉG 

Énekes rögtönzések. 

Hangszeres rögtönzések. 

Szabad és kötött gyakorlatok a 

tanult ritmikai és dallami elemek 

felhasználásával. 

Egyéni és csoportos rögtönzések 

a dallami és ritmikai 

többszólamúság erősítésére. 

Tempó- és dinamikai játékok, 

gyakorlatok. 

A zenei összetevők 

megjelenítése mozgásos 

formákban. 

Zenei rögtönzések számítógép 

segítségével is. 

Könnyű zenetörténeti dallamok, 

meghallgatott zeneművek 

témáinak éneklése, 

olvasógyakorlatok, énekes 

játékok. 

Ritmusjáték változó ütemekben. 

Dalkíséretek szabad és kötött 

formákban. 

Ritmus- és dallamalkotások. 

Ritmuszenekar 2-3 szólamban 

is. 

Ritmuslánc, dallamlánc, zenei 

kérdés-válasz. 

Kották kiegészítése. 

Ritmushoz, dallamhoz 

változatok alkotása. 

Számítógép használat, zenei 

rögtönzések, játékok a 

számítógép, az informatikai 

technika felhasználásával is. 

A zenei élmények kifejezése 

rajzos és mozgásos formákban 

is. 
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1.3. FELISMERŐ 

KOTTAOLVASÁS 

Új ritmusérték tanulása. 

Olvasógyakorlatok. 

Az eddigi kottaírási-olvasási 

ismeretek erősítése, 

megszilárdítása. 

Új ritmusérték megismerése, 

használata a 

ritmusgyakorlatokban. 

Ritmusok felismerése és 

hangoztatása. 

Ritmusgyakorlatok változó 

ütemekben. 

Dallamok éneklése és 

lejegyzése a tanult 

kottarendszerekben.  

Dallamok, dalrészletek 

utószolmizálása, 

olvasógyakorlatok éneklése. 

Földrajz: 

Magyarország és a 

Kárpát-medence 

földrajza. Magyar 

tájegységek. 

Lakóhelyünk és 

környéke. Európa és 

országai. 

  

Testnevelés és sport: A 

mozgáskoordináció 

erősítése. Szabályok 

betartása. 

Hagyományőrző 

mozgásos 

tevékenységek. 

Koncentrációs és lazító 

gyakorlatok; 

Különböző tánc- és 

mozgástípusok. 

Utánzó és 

fantáziajátékok. 

Csoportos 

improvizációs játékok, 

tanári irányítással. 

Különböző tánc- és 

mozgástípusok 

rögtönző jellegű 

felhasználása. 

Improvizációk 

összefűzése 

jelenetsorokká. 

 

Vizuális kultúra: Az 

átélt élmények a 

megjelenítése 

különböző technikák 

segítségével. 

Szabad asszociációs 

játékok. Hang és kép 

együttes alkalmazása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Régi stílus, új stílus. Daljáték. Népzenei dialektus. Népies műdal. 

Ballagási dal. Változó ütem. Ritmuszenekar. Zenei kérdés, zenei válasz. 

Ritmus- és dallamváltozat. Ritmikus mozgás, szabad mozgás. Tizenhatod 

ritmus. Olvasógyakorlat. 
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VIZUÁLIS KULTÚRA 

 
 

Óraszámok 
 

Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám 2 2 1.5 2 1.5 2 2 1 

Éves óraszám 74 74 55 74 55 74 74 37 
 

 

 

Témakörök 
 

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

vizuális nyelv és technikák x x x x x x x x 

kifejezés,képzőművészet x x x x x x x x 

vizuális 

kommunikáció 

x x x x x x x x 

tárgy-és 

környzetkultúra

aaa 

környezetkultúr

ara kultúr 

kukultúra 

x x x x x x x x 

mozgóképkultúra és 

médiaismeret 

- - - - - - x x 

 

1-4. évfolyam 
 

Célok 

 Felkelteni a tanulók érdeklődését a környező világ vizuális sokfélesége és  

az emberi alkotások iránt. 

 Képessé tenni a tanulókat   kézműves és művészi jellegű alkotások 

létrehozására. 

 A  tevékenységek  során  teret  adni  a  felszabadultságnak,  az  alkotás   

örömének. 

 Az önállóság fejlesztése, a finommotorika alakítása, a kéz ügyesítése. 
 

Feladatok 
 

 Fejlessze ki és erősítse meg a vizuális önkifejezést.  

 Fejleszteni a finommotorikát, a manualitást. 

 Tegye képessé a tanulókat a képi információk befogadására, könnyítse meg 

ezzel a világban való eligazodásukat. 

 Tegye gazdagabbá a tanulók kommunikációs és a

 szocializációs képességét. 

 Tegye alkalmassá a tanulókat a természetes és mesterséges környezet 

vizuális befogadására. 
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 Keltse  fel  az  érdeklődést  a  művészeti  kifejezésformák  iránt,  

gazdagítsa érzelmüket. 

 Ismertesse meg a tanulókat az ábrázolás-alakítás anyagaival, azok helyes    

használatával, a kézi szerszámok, eszközök használatával. 

 Sajátíttasson el különböző rajzos és kézmüves technikákat,

 népi kismesterségeket 

 Fedeztesse fel a környezet szépségét, esztétikumát. Könnyítse és segítse a 

környezetben való tájékozódást. 

 Mutassa be a népmüvészet értékeit 

 Fedeztesse fel, hogy a különböző művészeti ágak egyaránt alkalmasak 

ugyanannak a gondolatnak, élménynek, érzelemnek a kifejezésére - külön- 

külön és együttesen is 

 

 

 

 

Fejlesztendő készségek, képességek, attitüdök 

 

 A megfigyelés és az elemzés képessége. 

 Az ábrázolási módok és kifejező eszközök alkalmazásának 

készségei. 

 Az élmények, benyomások kifejezésének, megfogalmazásának 

képessége. A látvány, az alkotás átélése. 

 Gyakorlottság a kifejezési technikák, eljárások alkalmazásában, 

megvalósításában, a képi közlések kigondolásában, elkészítésében 

 .Koordinált  mozgáskészség. 

 A térbeli tájékozódás képessége. A ritmusérzék. 

 A vizuális közlésformák, kommunikációs területek (jelek, ábrák, reklám, 

újság, közlekedési jelek, információk) megkülönböztetésének, 

jelentésfelfogásának képessége. 

 Az ábrák, rajzok, mintázások, festések technikai jártasságai. 

 A tárgykultúra anyagainak vizsgálatához, megmunkálásához füződő 

képességek.  

 A kéziszerszámok  használatának  készségei. 

 Az alkotás örömének megélése, önismeret, kritikai érzék 

fejlesztése. 

 

 

 
 
Ellenőrzés, értékélés 
 
Az ellenőrzés alapja a folyamatos megfigyelés, amellyel feltárható az egyes tanuló 

képességcsoportjának fejlettsége, a pszichikus funkciók zavara, hiánya, hiányos működése.   

A  finommotorikára,  a  képi  gondolkodásra,  a  feladatfelfogásra, megértésre, a tájékozódásra 

vonatkozóan a tanítás-tanulás folyamatában bőven gyűjthetünk ismereteket, ha céltudatos 

megfigyeléseket végzünk. 

Az ellenőrzéssel párhuzamosan alakul ki az egyes tanuló szükségletéből adódó 

segítségnyújtás mértéke, gyakorisága, ideje. Az ellenőrzéssel megerősítünk, motiválunk, 

alakítjuk az ízlésvilágot, a vizuális kifejezésformát.  
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Az ellenőrzéssel szerzett tapasztalatainkról feljegyzést készítünk. 

Az alsó pedagógiai szakaszban az értékelés főleg a tanuló által végzett müvelettel és a vele 

kapcsolatos irányítással szoros egységben valósul meg. Ezen korosztályt érintően az értékelés 

egy-egy tanuló azonos vizuális probléma megoldásában mutatott hosszabb távú teljesítmény 

változását érinti. Az értékelés az előre megadott szempontok szerinti elemzéssel történi, 

amelynek a tanuló is részese, résztvevője a kellő motivációs bázis, az azonosulás 

megteremtése érdekében. 

Az osztályzattal történő értékelést a harmadik évfolyamban kívánatos alkalmazni a nagyobb 

témakörök, feladatsorok, egységek lezárását követően. Az értékelés szóbeli és írásbeli formái 

egyaránt használatosak. Tantárgy specifikus eszköze a tanulók munkáinak, alkotásainak 

kiállítása. 
 

Feltételek 
 
A tanórai foglalkozok helye a megfelelően felszerelt tanterem. Ebben biztosítani 

kell a tanulók kényelmes munkafeltételeit, a megfelelő természetes és mesterséges 

világítást, a jó szellőztethetőséget, a vízellátást, a biztonságos áramellátást. – A 

terem berendezése tegye lehetővé a szemléltetőeszközök és a modellek zavartalan 

megfigyelését, adjon lehetőséget különböző munkacsoportokban az egyénileg 

végzett feladatok végrehajtására. A tantárgyhoz szükséges eszközök és anyagok 

tárolását lehetőleg szintén a teremben kell megoldani. Az ablakok legyenek 

elsötétíthetőek 

 

Felszerelési tárgyak 
 

A tanulók egyéni felszerelései: grafit- és színes ceruzák, zsírkréták, radírgumi, 

hegyező, kéztörlő. A tanterem felszerelési tárgyai: falitábla, írásvetítő, 

vetítőfelület, televízió, magnetofon ( alkalmanként videolejátszó), szemléltető 

eszközök (albumok, poszterek, oktató ábrák, gyűjtemények, diapozitivek, 

modellek), mozgatható lámpák, munkafelületek, tároló bútorok, mosogató, rezsó, 

rajzeszközök, vonalzók, vödrök, fémedények, tálak, palackok, barkács 

kéziszerszámok, kézműves eszközök. Anyagok: festékek, agyag, gyurma, gipsz, 

müviasz, textilek, papírok, kartonok, ragasztók, zsinegek, huzalok, barkács 

faanyagok, tisztítószerek. – Személyi feltételek: gyógypedagógus, pedagógiai 

asszisztens. 
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1-2.évfolyam 
 

A tantárgy célja: 

 hatékony tanuláshoz szükséges képességek kialakítása, megerősítése 

 kommunikációs és kooperációs, reális ön-és társértékelési képesség fejlesztése  

 önismeret és társas kultúra fejlesztése 

 önbizalom erősítése 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 1.Vizuális nyelv és technikák 

Órakeret 

30 óra + 

folyamatos 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális nyelv alapelemeinek – szín, forma, tömeg – megismerése, 

környezeti relációkban való megértése és azok felhasználása az 

alkotótevékenység során, a tanulói személyiség érzelmi és mentális 

gazdagodása érdekében. 

Közös alkotásokban a kooperativitás kialakítása és fejlesztése. 

Képességfejlesztési fókuszok: lendületes mozgással formaalkotási 

képesség; kompozíciós képesség (egyensúly); formaérzék; formalátás; 

formaalkotás és összehasonlítás képessége; vizuális ritmus képzésének 

képessége; tárkészítés képessége; mozgásemlékezet; mozgásfantázia; 

élménykifejezés képessége. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

1.1. A vonal 

A vonal mint a mozgás 

lenyomata tapasztalati 

értelmezése. 

A vonal mint a mozgás 

kifejezője. 

A vonal mint formaképző 

elem. 

1.2. A folt 

A folt keletkezése. 

A folt változtathatósága. 

1.3. A szín 

Szín, színritmusok 

alapszínekkel. 

1.4. Forma és nagyság 

Forma és nagyság három 

dimenzióban, térformák. 

Természeti formák ritmusa. 

Mesterséges formák 

megfigyelése. 

1.5. Síkforma, térforma 

A vizuális nyelv alapvető 

elemeinek használata és 

megkülönböztetése. 

Képi elemek komponált 

megjelenítése. 

Legalább két grafikai és színes 

technika alkalmazása. 

Matematika: egyenes; 

vonalak, halmazok, 

azonosság, 

különbözőség; 

síkidomok. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: írás - álló, 

fekvő és ferde 

egyenes, hullám- és 

körvonal. 

 

Ének-zene: ritmus, 

zenei aláfestés. 

 

Környezetismeret: 

termések; baleset-

megelőzés. 
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Szabályos és szabálytalan 

síkformák. 

Szabályos és szabálytalan 

térformák. 

Sík és térformákból alkotott 

ritmusok.  

Formaredukciók. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Álló egyenes, fekvő egyenes, kréta, ecset, lendületes kézmozgás, ferde 

egyenes, hullámvonal, körvonal, ismétlődés, folt, szín, szétfolyás, 

összefolyás, keveredés, foltforma, színezés, egyenletes, ugyanolyan, 

egyforma, más alakú, oldal, kisebb, nagyobb, hatalmas, egyik csoport, 

másik csoport, kövérebb, soványabb, kék-sárga, piros, vízfesték, tempera, 

csomagolópapír, selyempapír, papírtépés, színes papír, ragasztó, 

könyvjelző, gyufásdoboz, krepp papír, papírszalag, papírcsík, gyertya, álló 

és fekvő nyolcas, ovális forma, zöld, narancssárga, lila, átalakítás, 

hozzátevés, elvevés, szabályos, szabálytalan. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Kifejezés, képzőművészet 

Órakeret 

40 óra + 

folyamatos 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A pszichikus funkciók fejlesztése, az élmények, hangulatok kifejezése 

elemi képzőművészeti eszközökkel. 

Képzőművészeti alkotások hangulati értékelése, elemi szintű 

értelmezése. 

Képességfejlesztési fókuszok: képzeteket felidéző ábrázolási képesség; 

kompozíciós képesség; formaérzék; képalkotó képesség; képolvasási 

képesség; ábrázolási képesség – tárgyi megfeleltetés képessége; jelzés 

szintű térábrázoló képesség; emberábrázolás képessége. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

Alkotótevékenység 

2.1. Hangulatok, élmények  

Évszakok hangulatának 

kifejezése. 

Színhangulat kifejezése – az 

évszakok jellemző színei. 

Vonal felhasználása élmény 

kifejezéséhez. 

Színhangulat kifejezése 

foltképzéssel. 

Hangulat kifejezése 

ujjnyomással és foltfestéssel. 

Élmény, hangulat kifejezése 

színnel és formával. 

Hangulat kifejezése 

Alkotótevékenységben:  

Átélt élmények, hallott, látott vagy 

elképzelt történetek vizuális 

megjelenítése síkban, térben és 

időben. 

Önkifejezés, érzelmek, hangulatok 

kifejezése többféle eszközzel: 

verbálisan, vizuálisan, gesztussal. 

Környezetismeret: 

évszakok, természeti 

jelenségek, élőlények. 

 

Ének-zene: 

zenehallgatás, 

gyermekdalok, 

mondókák. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

gyermekversek az 

évszakokról, 

természetről.  
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természetes formák 

felhasználásával. 

Befogadás – alkotás 

2.2. Reaktív alkotás, 

élmények, hatások kifejezése 

Művészeti ágak (zene, 

irodalom, a képzőművészeti 

ágak, tánc, design) 

legfontosabb 

megkülönböztető jegyei. 

Befogadó tevékenységben: 

Képzőművészeti alkotás hatására 

hangulat kifejezése mozgással, 

dallammal, gesztusokkal, 

verbálisan. 

Képzőművészeti alkotás hatására 

hangulat kifejezése természetes 

formák felhasználásával. 

Érzelmek kifejezése fantáziakép és 

bábfigurák készítésével természeti 

formákból. 

Élménykifejezés vonalakból 

alakított formákkal. 

Élménykifejezés egyéni 

formaalkotással. 

Saját munkák, művészeti 

alkotások, vizuális jelenségek 

elemi szintű leírása, elemzése és 

összehasonlítása. Esztétikai élmény 

átélése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ősz, barna, hangulat, fa, táj, nap, arc, önarckép, víz, hullámzás, hajó, hal, 

falevélhullás, szél, faág, falomb, fólia, toll, fotó, kivetítés, írásvetítő, 

száraz, zörög, avar, fej, test,  kéz, láb, kígyó, tekeredés, összemosódás 

(színek), szomorú, vidám, lassú, gyors, lágy, friss, szeptember, október, 

november, havazás, hideg, jeges, hideg szín, hóember, virág, rügy, 

rózsaszín, piros, fehér. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 3. Vizuális kommunikáció 

Órakeret 

40 óra + 

folyamatos 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű képi közlések megalkotási képességének kialakítása. 

Jelenségek, képek, magyarázó ábrák elemi szintű értelmezési 

képességének kialakítása. 

Szabadkézi rajzos és montázstechnikai jártasság kialakítása. 

Képességfejlesztési fókuszok: ábraolvasás és tulajdonságok 

felismerésének képessége; kapcsolatok felismerésének képessége; 

gesztusok megértésének képessége; mimika megértésének, képen való 

felismerésének képessége; képolvasási képesség, képi jelek megértése; 

vizuális kifejezőképesség; érzelmek kifejezésének legegyszerűbb 

jelzései. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

Befogadó tevékenység Befogadó tevékenységben: Magyar nyelv és 
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3.1 Vizuális jelek befogadása, 

értelmezése 

Nonverbális kommunikációs 

eszközök. 

A vizuális hatáskeltés eszközei.  

Technikai képalkotás – 

fényképezés, videofelvétel, film 

jelentősége.  

Egyszerű jelzések, piktogramok.  

Képolvasás. 

Emberi gesztusok értelmezése 

cselekvéssel. 

Térbeli irányok jelzése, 

értelmezése. 

Emberi gesztusok értelmezése 

képi jelekből.  

Arckifejezések értelmezése a 

valóságban és képen. 

irodalom: 

dramatizálás. 

 

Környezetismeret: 

biztonságos 

közlekedés, 

napszakok, napirend. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: életviteli- 

szociális 

kompetenciák 

(empátia, 

kommunikáció, 

kooperativitás).  

Alkotótevékenység 

3.2. Vizuális kommunikáció 

szerepe a kifejezésben 

Tárgyas napirend. 

Rajzos naprend. 

Egyszerű piktogramok. 

Fotók. 

Alkotótevékenységben: 

Egyszerű vizuális 

kommunikációt szolgáló 

megjelenítések tervezése (elemi 

szintű jel, napirendi rajz, 

alaprajz, térkép). 

Folyamat, mozgás megjelenítése 

egyszerű eszközökkel (elemi 

szintű folyamatábra, fázisrajz). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fiú-lány, néni-bácsi, hajszín, lányruha, fiúruha, magas-alacsony, gyerek, 

felnőtt, anya, apa, gyerek, család; Gyere ide! Menj el! jobbra-balra, körbe, 

föl-le, integetés, magyarázat, sírás, nevetés, vidám-szomorú, reggel, 

délelőtt, dél, délután, este, éjjel. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 4. Tárgy- és környezetkultúra 

Órakeret 

38 óra + 

folyamatos 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jártasság kialakítása egyszerű tárgyak készítésében. 

Tájékozottság kialakítása a közvetlen környezet tárgyainak forma – 

funkció – anyag összefüggéseinek rendszerében. 

Néhány egyszerű kézműves technika alapfogásainak elsajátíttatása. 

Környezettudatosság lehetőségeinek felismertetése a vizuális 

kultúrában. 

A népi tárgykultúra legjellemzőbb tárgyainak megismertetése. 

Képességfejlesztési fókuszok: vizuális ritmus képzésének képessége; 

manualitás, finommotorika ; tárgykészítési képesség; formaészlelés 

– nagyság és minőség meglátása; plasztikus formaalakítás 

képessége. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

Befogadó tevékenység 

4.1. Művészeti környezet 

Múzeum- és képtárlátogatások, 

megfigyelések. 

4.2. Élettér – természeti és 

épített környezet 

Alkotótevékenységben: 

Egyszerű makett elkészítése. 

Környezet-átalakítás egyszerű 

eszközökkel. 

Egyszerű tárgy elkészítése. 

 

Matematika: 

sorozat, ritmus, 

viszonyítások. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 
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Az épített környezet 

esztétikuma. 

Az épített környezet védelme. 

Környezettudatosság. 

 

Befogadás-alkotás 

Reflexiók a látottakról – 

verbális, saját vizuális 

megjelenítés. 

 

Alkotótevékenység 

4.3. Tárgyak alkotása, díszítése 

Tárgykészítés természeti 

formákból.  

Tárgykészítés agyagból. 

Tárgykészítés papírból. 

Tárgyak csomagolása, 

díszcsomagolás. 

Befogadó tevékenységben: 

Közvetlen környezet tárgyainak, 

épületeinek megfigyelése – 

funkció, anyag, forma szerint. 

Kiállítás, múzeumlátogatások, 

reflexiók a látottakra közvetlen 

tapasztalatok alapján. 

A legfontosabb nemzeti 

szimbólumok felismerése 

(nemzeti színek, címer, 

országzászló, Országház, Szent 

Korona). 

dramatizálás. 

 

Környezetismeret: 

Családi élet eseményei 

– ajándék az 

ünnepeltnek. 

Családi ünnepek. 

Környezet- és 

egészségvédelem. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fűzés, damil, cérna, csomó, agyag, kiégetés, gyúrható, gömbölyítés, 

golyó, gyöngy, spárga, bőrszíj, kisebb-nagyobb, egyforma, teknős, süni, 

sodrás, agyaghurka, ünnep, névnap, születésnap, Anyák Napja, 

csomagolás, selyempapír. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló képes: 

 az elemi balesetmegelőzési szabályok betartására, 

 a lendületes kézmozgás kivitelezésére, 

 a tantárgy során használatos eszközök megnevezésére és adekvát 

használatára, 

 a formák megfigyelésére, azok nagyság szerinti rendezésére, 

 egyszerű esztétikus alkotás elkészítésére, 

 bátor kísérletezésre az egész rajzfelület befestéséhez, 

kitöltéséhez, 

 a tanult vonalak alkalmazásával felismerhető ábra, rajz 

készítésére, 

 a már begyakorolt technikákkal, kevert technikával alkotás 

létrehozására, 

 társaival való kooperációra a közös alkotás során, 

 családábrázolás értelmezésére, 

 egyszerű gesztusok megértésére és reprodukciójára, 

 térbeliségre vonatkozó irányok kézmozdulattal való jelzésére, 

illetve felismerésére, 

 munkaterületét tisztán tartva, használható tárgyat készíteni,  

 tudatosan változtatni az alkotás nagyságát, 

 utánzással egyszerű formákat készíteni, 

 esztétikusan becsomagolni egy egyszerű formájú tárgyat, 

 saját alkotása feletti örömre.  
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3–4. évfolyam 
 

A tantárgy sajátos fejlesztési célja:  

 a rajz és vizuális kultúra tantárgy élményt adóan járuljon hozzá a tanulási képességek intenzív 

fejlesztéséhez 

  a sérülésből eredő hátrányok leküzdéséhez 

  kreativitásra, aktivitásra ösztönözve az enyhén értelmi fogyatékos kisiskolásokat.  

 önismeret és a társas kultúra fejlesztése, az önbizalom erősítése  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 1. Vizuális nyelv és technikák 

Órakeret 

36 óra + 

folyamatos 

Előzetes tudás 
Adekvát eszközhasználat. Alapszínek ismerete. 

A sík- és térformák megkülönböztetésének képessége. 

Egyszerű alkotások létrehozása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális nyelv alapelemeinek – szín, forma, tömeg – megismerése, 

környezeti relációkban való biztos értése, felhasználásuk az 

alkotótevékenység során.  

A tanulói személyiség érzelmi és mentális gazdagítása a rajz tantárgy 

eszközrendszerével.  

A kooperativitás fejlesztése és működtetése a közös tanulói alkotási 

folyamatban. 

Képességfejlesztési fókuszok: érzelmek (egyszerű kivitelezésű) 

grafikus kifejezésének képessége; elhagyás és kiemelés képessége; 

forma- és színkompozíciós képesség; vizuális ritmus létrehozásának 

képessége; alakítási készség; formaérzék; alak-háttér, gestalt-látás; 

téralakítás képessége. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

1.1. A vonal 

A vonal, mint érzelem, indulat 

kifejezője. 

A vonal, mint a folt határa 

1.2. A folt 

Folt létrehozása különféle 

technikákkal. 

Foltképzés ceruzával.  

1.3. A szín 

Színkeverés. 

Színritmusok. 

Forma- és színkompozíciók 

létrehozása adott formákból. 

1.4. Reprodukció, 

sokszorosítás 

Sokszorosítás nyomtatással. 

A nyomtatás dekoratív 

felhasználása. 

Érzelmek kifejezése vonalak 

segítségével. 

Kontúr, behatárolás alkalmazása.  

Folt létrehozása színkeveréssel. 

Alapszínek tudatos alkalmazása.  

Másolás és leképezés.  

Színezés vonalhatárok 

betartásával. 

Sokszorosítási technikák 

alkalmazása. 

Tárgykészítési technikák 

alkalmazása. 

Sík- és térformák megfigyelése. 

Sík- és térformák gyakorlati 

szempontú differenciálása. 

A forgásformák (henger) 

létrehozása, megfigyelése 

tapasztalati úton.  

Matematika: 

vonalfajták, növekvő 

és csökkenő sor. 

 

Ének-zene: érzelmi 

hatások és grafikus 

leképezésük; zenei és 

grafikai ritmus. 

 

Környezetismeret: 

termések, levelek. 
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Természeti anyagok 

felhasználásával vizuális 

ritmusok létrehozása. 

1.5. Síkforma, térforma 

A vonal mint a síkforma 

körvonala. 

A folt mint a térforma árnyéka. 

Pozitív-negatív forma. 

Kompozíciók forgásformákból. 

Változatos ritmikus térfelületek 

létrehozása különféle 

anyagokkal és technikákkal. 

Egyszerű tér kialakítása – pl. 

dobozból bababház. 

A felület fogalmának tisztázása 

szemléleti-tapasztalati úton.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Lágy, kemény, kellemes, erőteljes, rajzszén, folthatár, elválasztás, 

összekötés, átfestés, alapszín, átmásolás, átlátszó, egész forma, részforma, 

krumplinyomás, dugónyomás, szerkezet, levélerezet, kerek, gömbölyű, 

gömbölyded, árnyék, henger, felület, fényforrás, megvilágítás, háttér, 

szerkezet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Kifejezés, képzőművészet 

Órakeret 

36 óra +  

folyamatos 

Előzetes tudás Vizes alapú festési technika. Biztos eszközhasználat.  

Kooperáció társakkal közös mű létrehozásában. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A pszichikus funkciók fejlesztése, az élmények, hangulatok kifejezése 

elemi képzőművészeti eszközökkel. 

Képzőművészeti alkotások hangulati értékelése, értelmezése 

képességének fejlesztése. 

Képességfejlesztési fókuszok: képalkotó képesség; kompozíciós 

képesség; készségszintű eszközhasználat; képolvasási képesség; 

jelzésszintű térábrázoló képesség; emberábrázolás képessége. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

Alkotótevékenység 

2.1. Hangulatok kifejezése 

Évszakok hangulatának 

kifejezése. 

Színhangulat kifejezése – az 

évszakok jellemző színei. 

Színhangulat kifejezése 

foltképzéssel. 

Élmény, hangulat kifejezése 

színnel és formával. 

Díszletfestés bábelőadáshoz. 

Fekete-fehér színek alkalmazása 

Alkotótevékenységben:  

Átélt élmények, hallott, látott 

vagy elképzelt történetek 

vizuális megjelenítése síkban, 

térben és időben – saját élmény 

szintjén tetszőleges 

interpretációban. 

Polaritások érzékeltetése fekete 

és fehér színnel. 

Önkifejezés, érzelmek, 

hangulatok kifejezése többféle 

eszközzel: verbálisan, vizuálisan, 

Környezetismeret: az 

élőlények és az 

évszakok;  

környezeti 

fenntarthatóság – 

hulladék hasznosítása. 

 

Ének-zene: 

zenehallgatás.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: népi és 
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a hangulatfestésben. 

Befogadás 

2.2.Emberi kapcsolatok 

különféle ábrázolásainak 

megélése 

Művészeti ágak (zene, irodalom, 

a képzőművészeti ágak, tánc, 

design legfontosabb 

megkülönböztető jegyei 

Befogadás – alkotás 

2.3. Saját élmények 

interpretációi 

Képzőművészeti alkotás hatására 

hangulat kifejezése mozgással, 

dallammal, gesztusokkal, 

verbálisan. 

Képzőművészeti alkotás hatására 

hangulat kifejezése festéssel, 

montázzsal. 

Érzelmek kifejezése fantáziakép 

és bábfigurák készítésével 

háztartási hulladékokból. 

Emberi kapcsolatok kifejezése 

vizuális eszközökkel. 

Érzelmek kifejezése színekkel – 

vizes alapú festéssel. 

gesztussal. 

 

Befogadó tevékenységben: 

Élethű és absztrakt ábrázolású 

műalkotások megfigyelése. 

Emberi kapcsolatok vizuális 

kifejezését ábrázoló művek 

megfigyelése. 

Saját munkák, művészeti 

alkotások, vizuális jelenségek 

elemi szintű leírása, elemzése és 

összehasonlítása.  

Esztétikai élmény átélése. 

műalkotások a 

természetről.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hegy, domb, völgy, kocsi, vonat, szeretet, testvéri szeretet, csecsemő, 

kapcsolat, mozdulat, öröm, boldogság, ködös, elmosódott, hideg szín, 

meleg szín. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 3. Vizuális kommunikáció 

Órakeret 

25 óra + 

folyamatos 

Előzetes tudás 

Az alapszínek ismerete, a kevert színek felismerése és azonosítása. 

Az alapvető technikák (rajzolás, színezés, festés) alkalmazásának 

képessége. 

Vizuális percepciós képesség, figyelem, emlékezet. 

Képesség az alkotásra, befogadásra és az új technikák elsajátítására. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű képi közlések megalkotási képességének kialakítása. 

Jelenségek, képek, magyarázó ábrák elemi szintű értelmezési 

képességének kialakítása. 

Szabadkézi rajzos és montázstechnikai jártasság kialakítása. 

Térlátás fejlesztése. 

Rekonstrukciós képesség fejlesztése. 

Analízis-szintézis gondolkodási műveleteinek fejlesztése. 

Képességfejlesztési fókuszok: ábraolvasás és tulajdonságok 

felismerésének képessége; képolvasási képesség, képi jelek 
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megértése; reklámok kritikus szemlélete. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

Befogadó tevékenység 

3.1.Vizuális jelek értelmezése, 

„olvasása” 

Képolvasás. 

Mértani tárgyak egy nézete (pl. 

kocka – négyzet). 

Mértani tárgyak két nézete (pl: 

hasáb, henger). 

Egyszerű jelzések, piktogramok 

plakátok. 

 

Befogadó-alkotó tevékenység 

3.2. Megfigyelés utáni alkotás, 

formaredukció 

Tárgyak nézetei. 

 

Alkotótevékenység 

3.3. Vizuális közlések, jelzések 

tanulói alkotásokban 

Rajzos napirend. 

Egyszerű piktogramok. 

Plakát.  

Alkotótevékenységben: 

Egyszerű vizuális kommunikációt 

szolgáló megjelenítések tervezése 

(elemi szintű jel, napirendi rajz, 

alaprajz, térkép). 

 

Befogadó-alkotó tevékenység: 

Tárgyak felismerése és jelzése 

egy nézet alapján.  

Tárgyak legjellemzőbb nézeteinek 

megfigyelése, lerajzolása egy 

nézet alapján. 

 

Befogadó tevékenységben: 

Képolvasás. 

Mértani tárgyak felismerése egy 

nézetük alapján (pl.. kocka – 

négyzet). 

Mértani tárgyak felismerése két 

nézetük alapján (pl: hasáb, 

henger). 

Egyszerű jelzések, piktogramok 

megértése. 

Plakátok értelmezése. 

Matematika: mértani 

testek. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: fogyasztói 

szokások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alaprajz, plakát, felismerhető, nézet (felülnézet, oldalnézet), sorrend, 

üzenet, reklám, lényeg, meggyőzés, rábeszélés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 4. Tárgy- és környezetkultúra 

Órakeret 

33 óra + 

folyamatos 

Előzetes tudás 
Egyszerű, használható tárgy készítése.  

Az alkotás nagyságának tudatos befolyásolása. 

Utánzással egyszerű formák készítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jártasság kialakítása egyszerű tárgyak készítésében. 

Tájékozottság kialakítása a közvetlen környezet tárgyai forma – 

funkció – anyag összefüggéseinek rendszerében. 

Néhány egyszerű kézműves technika alapfogásainak elsajátíttatása. 

Környezettudatosság lehetőségeinek felismertetése a vizuális 

kultúrában. 

Képességfejlesztési fókuszok: manualitás, finommotorika; 

tárgykészítési képesség; formaészlelés – nagyság és minőség 

meglátása; plasztikus formaalakítás képessége; esztétikum iránti 

fogékonyság; tiszta munkaterület iránti igény. 
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Ismeretek 
Fejlesztési 

követelmények/Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

Befogadó tevékenység 

4.1. Irányított megfigyelés – a 

környezet tárgyai 

 esztétikum 

 forma 

 funkció 

 anyag 

 szín, hangulat stb. 

 

Alkotótevékenység 

4.2. Tárgyak készítése 

Egyszerű tárgyak készítése. 

Tárgykészítés agyagból. 

Gömbölyded és szögletes 

tárgyak készítése.  

Sablonhasználat. 

 

Alkotótevékenységben: 

Egyszerű tárgyak készítése az 

otthon és az iskola világából (pl.: 

tolltartó: henger bevonása színes 

papírral). 

Tárgykészítés papírból – tároló 

dobozok, henger- és 

hasábformák. 

Tárgykészítés agyagból – 

edények formába nyomkodással 

történő alakítása. 

Agyagedény díszítése 

pecsételéssel. 

Gömbölyded és szögletes 

tárgyak készítése agyagból – tál 

hurkás díszítéssel. 

Sablon használata a tárgyak 

készítésénél. 

Környezet átalakítása egyszerű 

eszközökkel. 

Elemi szintű, gyakorlati alapú 

anyagismeret szerzése: papír, fa, 

agyag. 

Törekvés ízléses díszítésre. 

 

Befogadó tevékenységben: 

Közvetlen környezet tárgyainak, 

épületeinek megfigyelése – 

funkció, anyag, forma szerint. 

Tárgyak és funkciók 

megismerése. 

Matematika: mértani 

testek. 

 

Technika, életvitel- és 

gyakorlat: használati 

tárgyak készítése. 

 

Környezetismeret: 

környezet- és 

egészségvédelem, 

baleset-megelőzés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Henger, beborítás, használati tárgy, forma, sablon, elsimítás, mintázófa, 

réteg, karcolás, felező hajtás, átlós hajtás. 

 fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes: 

– az elemi baleset-megelőzési szabályok betartására, 

– a tantárgy során használatos eszközök adekvát használatára, 

– az esztétikus, tiszta környezet igényére és fenntartására, 

– a szabályos ismétlődés megfigyelésére, ritmus képzésére tárgyak 

egy tulajdonságának változtatásával, 

– forma- és színritmus létrehozására, 

– egyszerű, esztétikus alkotás elkészítésére, 

– társaival együttműködve nagyméretű alkotás készítésére, 

– képen látható dolgok megnevezésére, 

– egyszerű jelenetábrák megértésére,  

– a plakátok, reklámok elemi kritikájára, 

– saját alkotása feletti örömre. 
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5-6. évfolyam 
 

A tantárgy sajátos fejlesztési célja : 

 a cselekvéses helyzetekbe ágyazott képességfejlesztés 

  a kooperáció támogatása, a másokért vállalt felelősség és az igényes tárgyi-környezeti kultúra 

iránti igény erősítése  

 esztétikai tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése  

 a nemzeti azonosságtudat és a hazafiság 

 .önismeret és a társas kultúra fejlesztését, az önbizalom erősítését szolgálhatják a tanulói 

alkotások ön- és társértékelő mozzanatai. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Vizuális nyelv és technikák 

Órakeret 

36 óra 

(folyamatos) 

Előzetes tudás 

Baleset-megelőzési szabályok betartása. 

Adekvát eszközhasználat. 

Forma megfigyelése és alkotása különféle technikákkal.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális nyelv alapelemeinek eszközszintű használata az 

alkotótevékenység során.  

A mértani testek tulajdonságainak megtapasztaltatása. 

A tanulói személyiség érzelmi és mentális gazdagítása a rajz tantárgy 

eszközrendszerével.  

A kooperativitás fejlesztése és működtetése a közös tanulói alkotási 

folyamatban. 

Felelősségvállalás kialakítása, erősítése a kulturált környezet 

megteremtéséért, illetve fenntartásáért. 

Képességfejlesztési fókuszok: elemi absztrakció képessége; irányított 

észlelés; kompozíciós képesség; ábrázolási képesség változatos 

technikákkal. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

BEFOGADÁS-ALKOTÁS 

1.1. Műalkotások tematikus 

megfigyelése, leképezése saját 

élmény szerint 

Műalkotásokon vonalak és 

foltok.  

Foltfestés vizes alapon – 

foltok.  

Folthatások.  

Barázdált formák.  

1.2. Alkotás modell/minta 

alapján 

Természeti formák.  

Mértani testek tulajdonságai – 

oldalak, lapok, egyenlő, 

különböző. 

Alkotás 

Vonalabsztrakció alkotása. 

Vonalhatár felismerése 

képzőművészeti alkotásokon 

fellelhető tónusok között. 

A vonal mint a térbeliség 

kifejezőjének alkalmazása. 

Felületritmusok létrehozása. 

Halmazmetszetek létrehozása 

vizuális elemekből. 

Szabályos és szabálytalan 

térformák felismerése, 

csoportosítása.  

Műalkotások inspirációjára 

fekete-fehér kép készítése. 

Természeti formák megfigyelése 

Matematika: 

szerkesztési ismeretek; 

halmazok, mértani 

testek. 
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ALKOTÁS 

1.3.Szabad alkotások síkban és 

térben 

Tárgyak ábrázolása síkban. 

Különféle felületek dekoratív 

felhasználása. 

Ritmusképzés szabályos és 

szabálytalan térformákból. 

Kocka, téglatest csomagolása. 

és ábrázolása. 

Mértani testek ábrázolása síkban, 

kísérlet a térbeliség 

érzékeltetésére. 

 

Befogadás 

Árnyékhatások megfigyelése, 

értelmezése. 

Mértani testek tulajdonságairól 

tapasztalatok szerzése – ahol a 

lapok találkoznak, él keletkezik. 

Műalkotásokon vonalak és 

foltok felismerése, 

meghatározása. 

Foltfestés vizes alapon – foltok 

kontúrozása másolás után. 

A folthatások tanulmányozása 

absztrakt képzőművészeti 

alkotásokon. 

Barázdált formák megfigyelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Folthatár, kontúr, bizonytalan, elmosódott, folt- és színegyensúly, felület, 

barázda, vájat, hullámos, érdes, síkforma, térforma, szabályos, 

szabálytalan, lapos, domború, egyforma, egybevágó, derékszög. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Kifejezés, képzőművészet 

Órakeret 

36 óra 

(folyamatos) 

Előzetes tudás 

Érzések interpretálása saját eszköztárral. 

A műalkotások által megjelenített érzelmek tudatos megfigyelése. 

Társakkal közös alkotás, változatos technikákkal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A pszichikus funkciók fejlesztése, az élmények, hangulatok kifejezése 

elemi képzőművészeti eszközökkel. 

„Képolvasás” képességének kialakítása és fejlesztése. 

Verbális kifejezőképesség, érzelmek megfogalmazásának fejlesztése.  

Képzőművészeti alkotások hangulati értékelése, értelmezése. 

Képességfejlesztési fókuszok: karakter alapfokú kifejezésének 

képessége; technikai képesség (dombormű-készítés); képolvasási 

képesség; asszociációs képesség; kompozíciós képesség. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

BEFOGADÁS 

2.1. Tájak, emberek ábrázolása 

a képzőművészetben 

Műalkotások – tér- és 

tájábrázolás. 

(Székely Bertalan: Egri nők; 

Alkotás 

Felismerhető figurákkal kifejező 

kép készítése. 

Pregnáns jegyeket mutató 

emberábrázolás.  

Élménykifejezés a plasztika 

Magyar nyelv és 

irodalom: mesék 

világa, gyermekversek. 
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Madarász Viktor: Hunyadi 

László csatája; Ferenczy 

Károly: Október; Szőnyi 

István: Zebegényi temetés; 

Nagy István: Karám télen; 

Egri József: Napfelkelte). 

 

BEFOGADÁS-ALKOTÁS 

2.2. Illusztrációk 

Kép versekhez, meséhez (pl. 

A három kívánság). 

Mese szereplőinek 

megmintázása.  

eszközrendszerével. 

Karakterábrázolás néhány 

jellemzőjének alkalmazása. 

Látványszerű alkotás modell 

után. 

 

Befogadás 

Műalkotások megfigyelése – tér- 

és tájábrázolás. 

Műalkotások megfigyelése 

képtárban, múzeumban és 

reprodukciókon. 

 

Befogadás-alkotás 

Irodalmi élmény kifejezése a 

vizualitás eszközrendszerével. 

Mese szereplőinek 

megmintázása agyagból – 

dombormű készítése. 

Versekhez táj festése – közös 

alkotással, nagy felületen. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szelíd táj, zord táj, figyelemirányítás, hangsúlyozás, térbeliség, 

mozgásvázlat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Vizuális kommunikáció 

Órakeret 

26 óra 

(folyamatos) 

Előzetes tudás 

Képesség a vizuális élmények többféle csatornán keresztüli 

kifejezésére. 

Egyszerű jelenetábrák megértése.  

Egyszerű piktogram készítése. 

Plakátok, reklámok értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű képi közlések megalkotási képességének kialakítása. 

Jelenségek, képek, magyarázó ábrák elemi szintű értelmezési 

képességének kialakítása. 

Szabadkézi rajzos és montázstechnikai jártasság kialakítása. 

Kísérletek segítése a látványszerű ábrázolásra. 

Képességfejlesztési fókuszok: megfigyelési képesség adott szempontok 

szerint; alakítási készség; színkeverés képessége; térlátás; elemi 

térábrázolás; elemzés; vizualizáció. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

ALKOTÁS 

3.1. A vizuális kommunikáció 

eszközei és technikái 

Látványszerű ábrázolás 

Alkotás 

Emberalak rajzolása, festése.  

Természeti formák ábrázolása 

modell alapján, ceruzarajzzal, 

Matematika: 

síkidomok és testek.  

 

Földrajz: térkép-
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modell után. 

Látványszerű ábrázolás a 

szerkezet feltüntetésével.  

 

BEFOGADÁS 

3.2. Vizuális jelek – képolvasás, 

értelmezés 

Alaprajz, metszet, térképrajz. 

 

BEFOGADÁS-ALKOTÁS 

Forgásformák.  

Tárgyak kereszt- és 

hosszmetszete. 

festéssel (falevél, gesztenye, 

gyümölcsök, virágok). 

Forgásforma rajza – szerkezet 

jelölésével (pl. átlátszó henger). 

Tárgyak két nézetének 

megrajzolása – segítséggel. 

Természeti formák ábrázolása 

háttérrel, környezettel – 

különféle technikákkal: ceruza, 

diópác, filctoll, vizes alapú és 

vízfesték, tempera. 

Tusrajz virágcsendéletről. 

 

Befogadás 

Formák adott szempontú 

megfigyelése. 

Bonyolultabb formák 

metszetének megfigyelése (pl. 

mákgubó, paprika). 

„ Előtt, mögött takarás” vizuális 

megfigyelése.  

Térképrajz értelmezése. 

Építészeti terek (ház, templom) 

alaprajzának tanulmányozása, 

kísérlet az értelmezésre. 

 

Befogadás-alkotás 

Forgásformák megfigyelése és 

reprodukciója. 

Forgás- és szögletes formák 

megfigyelése, vázolása. 

Tárgyak kereszt-és 

hosszmetszetének megfigyelése, 

vázolása. 

Térkép alapján útvonal 

elképzelése. 

értelmezési ismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Csendélet, valósághű, ellipszis, szerkezeti rajz, egész, forma, részlet, 

szerkezet, forgásforma, kör, takarás, keresztmetszet, hosszmetszet, 

felülnézet, oldalnézet, oszlop, boltozat, főhajó, mellékhajó.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Tárgy-és környezetkultúra 

Órakeret 

32 óra 

(folyamatos) 

Előzetes tudás 

Egyszerű papír és agyagtárgyak készítési technikái. 

Téri viszonyok felismerésére, értelmezése. 

Esztétikus tárgyi környezet iránti igény. 

A tematikai egység Jártasság kialakítása egyszerű tárgyak készítésében. 
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozottság kialakítása a közvetlen környezet tárgyai forma – 

funkció – anyag összefüggéseinek rendszerében. 

Néhány egyszerű kézműves technika alapfogásainak elsajátíttatása. 

A tárgyalkotó folyamat algoritmizálása. 

A tárgyalkotó folyamat lépéseinek tudatosítása, a sorrendiség 

fontosságának érzékeltetése. 

Képességfejlesztési fókuszok: környezettudatosság; elemzőképesség; 

tervezés képessége. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

BEFOGADÁS-ALKOTÁS 

4.1. Munkavázlat: 

A tárgy funkciójának 

meghatározása. 

Ismert anyagalakítási módok. 

Anyag és technika 

megválasztása. 

Kivitelezés. 

Díszítés. 

 

ALKOTÁS 

4.2. Tárgyak értelmezése és 

készítése  

Kerámiatárgy, ruházati 

kiegészítők textilből. 

Fonás, szövés.  

Használati, szórakozást 

szolgáló és dísztárgyak. 

Befogadás-alkotás 

Precíz alkotó folyamat 

végigvitele. 

A tárgy kipróbálása a 

gyakorlatban. 

 

Befogadás 

Szerkezet és anyag 

összefüggéseinek felismerése. 

A funkció irányító szerepének 

felismerése a tárgyalkotásban. 

 

Alkotás 

Tárgyak készítése funkció, 

forma, anyag, szépség 

szempontjainak tudatos 

figyelembevételével. 

Tárgyak gyűjtése, azokról leírás 

készítése. 

Használati, szórakozást szolgáló 

és dísztárgyak csoportosítása 

funkció, forma, anyag, szépség 

szempontjából. 

Magyar nyelv és 

irodalom: vázlat 

készítése; a leírás 

műfaja. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: anyagok 

megmunkálása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Funkció, anyagalakítási mód, technika, kivitelezés, funkció, kézművesség. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes 

 egyenletes foltot satírozással létrehozni, 

 művészi alkotásokon tónushatásokat észrevenni, 

 ismeretek szerzésére tapasztalati úton a mértani testekről, 

 felismerhető képet készíteni, 

 emberalak szoborszerű megjelenítésére, 

 műalkotásokhoz érzelmeket asszociálni, 

 emlékezetből egyszerű rajzot készíteni, 

 tudatos színkeverésre temperával, vízfestékkel, 

 formát ábrázolni (megközelítő hasonlósággal), 

 vázlatszerű ábrát készíteni, 
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 egyszerű alaprajzot értelmezni, 

 funkció szerint csoportosítani közvetlen környezete tárgyait, 

 képek alapján tárgyakról rövid (szóbeli) jellemzést adni, 

 törekedni munkája igényes kivitelezésére, 

 tárgyat készíteni az általa választott technikával. 

 

 

7–8. évfolyam 
 

A tantárgy célja :  

 biztos tájékozódási képesség kialakítása 

  a vizuális élmények világában a művészeti alkotások mélyebb átélésének motivációja 

  tárgyi környezet esztétikuma iránti igény  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Vizuális nyelv és technikák 

Órakeret 

13 óra 

(folyamatos) 

Előzetes tudás 

Foltképzés különféle technikákkal. 

Művészi alkotásokon tónushatások észlelése és értelmezése. 

Tapasztalati úton szerzett ismeretek mértani testekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuális kommunikációs készségek fejlesztése a befogadó és 

alkotótevékenységekben. 

Képi komponálás elméleti és gyakorlati elemeinek elsajátíttatása. 

Műalkotások nyújtotta élmények értő befogadásának elérése.  

Képességfejlesztési fókuszok: formaészlelés-formareprodukció; 

térészlelés és térrendezés képessége. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

BEFOGADÁS 

1.1 A művészi kifejezés eszközei 

Színek, tónusok.  

Sík- és térformák. 

Képi komponálás eszközei: 

fény, torzítás.  

Fények – Rembrandt 

alkotásai;  

Ferenczy Károly: Október; 

Egry József: _Napfelkelte 

Torzítások – Otto Dix és 

Kollwitz művei; Munch: A 

sikoly. 

Szimmetria és aszimmetria – 

Paál László, Munkácsy 

Mihály, Vasarely Viktor, 

Barcsay Jenő művei. 

 

Befogadás 

Vizuális minőségek alapvető 

differenciálása, felismerése: szín, 

tónus, műalkotásokon 

megfigyelésük. 

Szabályos és szabálytalan 

mértani formák tudatosítása. 

Csoportosítások: sík- és 

térformák. 

Képi komponálás eszközeinek 

észrevétele: figyelemvezetés, 

hangsúlyozás fénnyel és 

torzítással. 

Szimmetria és aszimmetria 

észrevétele, megkülönböztetése 

A mozdulat mint kompozíciós 

eszköz megfigyelése. 

 

Matematika: 

síkidomok, mértani 

testek. 
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BEFOGADÁS – ALKOTÁS 

1.2. Térhatások, téri elemek 

Görbe felületek és 

forgásformák. 

 

ALKOTÁS 

1.3. Mozgás- és térábrázolás 

elemei 

Képalkotás 

mozdulatábrázolással – 

tetszőleges technikával. 

Vizuális ritmus.  

Makett. 

Befogadás – alkotás  

Görbe felületek és forgásformák 

megfigyelése, reprodukciója. 

 

Alkotás 

Képalkotás 

mozdulatábrázolással – 

tetszőleges technikával. 

Formaredukció alkalmazása. 

Grafikai technikák 

alkalmazásának képessége. 

Térrendezés szín- és 

formaritmussal.  

Szénrajz készítése – fényhatás 

érzékeltetésével. 

Makett készítése: játszótér, 

utcarészlet, parasztház, stb. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mértani forma, kocka, henger, hasáb, gúla, kúp, tengely, parasztház, 

modell, makett, torzítás, szimmetria, aszimmetria. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Kifejezés, képzőművészet 

Órakeret 

15 óra 

(folyamatos) 

Előzetes tudás 

Felismerhető kép készítése. 

Emberalak szoborszerű megjelenítése. 

Műalkotásokhoz érzelmek asszociációja. 

Emlékezetből egyszerű rajz készítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés köznapi és művészi megnyilvánulásainak 

megkülönböztetése. 

Zenei élmény vizuális kifejezése az alkotó- és befogadó 

tevékenységben. 

Jelenet ábrázolása grafikai eszközökkel. 

Képességfejlesztési fókuszok: vizuális kommunikáció átfordítása 

verbális kommunikációra; lényegkiemelés képessége; képalkotás 

képessége; műelemző gondolkodás. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

ALKOTÁS 

2.1. Illusztráció 

Művészeti élmények 

megjelenítése. 

Jelenet ábrázolása.  

 

BEFOGADÁS – ALKOTÁS 

2.2. Vizuális reflexiók zenei 

tartalmakra 

Alkotás 

Művészeti élmények 

megjelenítése a tanult vizuális 

eszközökkel, pl. Toldi 

ábrázolása festményen vagy 

bábfigurával. 

Jelenet ábrázolása grafikai 

eszközökkel, pl. Nyilas Misivel 

kapcsolatban. 

Magyar nyelv és 

irodalom: Arany 

János: Toldi; Móricz 

Zsigmond: Légy jó 

mindhalálig. 

 

Ének-zene: 

zenehallgatás. 
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Zenei élmény vizuális 

kifejezése. 

Haydn: Évszakok; Vivaldi: 

Évszakok; Smetana: Moldva; 

Chopin: G-moll mazurka. 

Beethoven: VI. Pastorale 

szimfónia; Mozart: G-moll 

szimfónia; Kis éji zene. 

 

BEFOGADÁS 

2.3. Érzelmek megjelenítése a 

képzőművészetben 

Művészeti alkotások 

megfigyelése az érzelmek 

kifejezése szempontjából – 

Picasso: Artista család 

majommal; Anyaság; Vasaló 

nő;  

Daumier: Mosónő. 

Személyes élmények vizuális 

megjelenítése. 

 

Befogadás - alkotás  

Színviszonyok megfigyelése és 

befogadása. 

Táj festése zenére – szabad 

önkifejezés. 

Zene hatására vonal- és 

formakompozíció létrehozása 

(kréta, tus, tempera, vizes alapú 

festés, kevert technikák). 

 

Befogadás 

A vizuális közlés köznapi és 

művészi megnyilvánulásainak 

megkülönböztetése konkrét 

példákon. 

Legjelentősebb stílusok, 

művészeti alkotások felismerése 

/ ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Karakter, jellem, testfelépítés, vézna, szerény, becsületes, artista, zenemű, 

képzőművészeti alkotás, hangszeres zene, szimfónia. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Vizuális kommunikáció 

Órakeret 

9 óra 

(folyamatos) 

Előzetes tudás 

Tudatos színkeverés temperával, vízfestékkel. 

Formák ábrázolása (megközelítő hasonlósággal). 

Vázlatszerű ábra készítése. 

Egyszerű alaprajz értelmezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Képesség fejlesztése a mindennapi élet vizuális jelzéseinek 

értelmezésére és orientációs felhasználására. 

Hazafiság, nemzethez tartozás érzésének erősítése.  

Képességfejlesztési fókuszok: formamegfigyelés képessége; térlátás 

képessége; emberalak ábrázolásának képessége (főbb vonalakban, 

jellegzetességek alapján); vizuális kommunikációs képesség 

Ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

BEFOGADÁS 

3.1. Jelképek 

Magyar nemzeti relikviák – 

Szent Korona, jogar, címer, 

magyar zászló.  

 

Befogadás 

Magyar nemzeti relikviák 

tanulmányozása, 

beszélgetés a 

történetiségükről.  

Képalkotási lehetőségek 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

Szent István, államalapítás. 

 

Matematika: mértani testek.  
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BEFOGADÁS-ALKOTÁS 

Grafikus vázlatok; 

fényképezés. 

 

ALKOTÁS 

3.2. Kísérlet a látvány 

ábrázolására 

Tárgyábrázolások környezeti 

háttérrel. 

Egyszerű emberábrázolás.  

Mozgásvázlatok. 

 

3.3. Álló- és mozgóképi 

szimbólumok 

Reklámok folyóiratokban és 

televízióban. 

Logók.  

Plakátok. 

ismerete. 

 

Befogadás-alkotás 

Magyar nemzeti relikviák 

érzelmi hatására grafikus 

vázlatok készítése; 

fényképezés. 

 

Alkotás 

Vizuális kommunikációt 

szolgáló emblémák, logók, 

magyarázó ábrák alkotása. 

Különös formájú tárgyak 

látványszerű ábrázolása 

(ásványok, cseppkövek, 

termések). 

Forgás- és szögletes formák 

ábrázolása, önárnyék és 

vetett árnyékhatásokkal. 

Nézetábrázolás képsík-

rendszerben. 

Emberalak látványszerű 

ábrázolása modell után. 

Mozgásvázlatok készítése. 

Vizuális közlések, szöveg 

és kép együttes hatásának 

tanulmányozása. 

Reklámok tanulmányozása, 

elemzése – realitások és 

marketingfogás 

különbségének érzékelése 

konkrét példákon. 

Logók tervezése szabadon 

választott technikával. 

Plakáttervezés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vetett árnyék, önárnyék, elölnézet, felülnézet, oldalnézet, arány, ásvány, 

kőzet, cseppkő, cseppkőbarlang, reklám. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Tárgy- és környezetkultúra 

Órakeret 

14 óra 

(folyamatos) 

Előzetes tudás 

A közvetlen környezet tárgyainak funkció szerinti csoportosítása. 

Képolvasás – művészeti alkotások megfigyelése, elemzése. 

Tárgykészítés igényes kivitelezésben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jártasság kialakítása összetettebb tárgyak készítésében. 

Tájékozottság kialakítása a közvetlen környezet tárgyai forma – 

funkció – anyag összefüggéseinek rendszerében. 
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Néhány újabb kézműves technika alapfogásainak elsajátíttatása. 

A tárgyalkotó folyamat algoritmizálása. 

A tárgyalkotó folyamat lépéseinek tudatosítása, a sorrendiség 

fontosságának érzékeltetése. 

Képességfejlesztési fókuszok: környezettudatosság; elemzőképesség; 

tervezés képessége. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

ALKOTÁS 

4.1. Szabadon választott 

technikával használati és 

dísztárgyak alkotása 

Tárgytervezés és kivitelezés: 

 kerámia  

 szövés  

 ékszerkészítés  

 nemezelés  

 építészeti terek 

modellezése 

4.2. Alkotás képzeleti-érzelmi 

inspirációval 

Egy vágyott tárgyról rajz 

készítése. 

 

BEFOGADÁS 

4.3. A lakókörnyezet esztétikuma 

régen és ma  

Épületek elemzése funkció és 

forma szempontjából. 

Történeti korok és modern 

társadalmak tárgyi 

környezetének 

tanulmányozása. 

 

BEFOGADÁS-ALKOTÁS 

4.4. Zenei élmények vizuális 

megjelenítése 

Nép- és/vagy műzenei 

alkotásra vizuális reflexió. 

Alkotás 

A tárgyalkotó folyamat 

gyakorlása, a tanult ismeretek 

elmélyítése a gyakorlatban: 

Kerámia – edények készítése és 

igényes díszítése pecsételővel, 

írókával. 

Szövés – szádfán, kereten, 

szövőszéken. 

Ékszerkészítés – fagyöngy, 

kerámiagyöngy, üveggyöngy és 

bőr kombinációival. 

Nemezelés – labda, terítő, 

tarsoly készítése. 

Egyszerű tárgyak áttervezése és 

kivitelezése. 

Egyszerű téráttervezések. 

 

Befogadás 

Építészeti jellemzők – funkció 

és forma összefüggéseinek 

felismerése konkrét példákon. 

Környezettudatosság 

lehetőségeinek ismerete és saját 

élettérbeli lehetőségek szerinti 

alkalmazása. 

Funkció irányító szerepének 

felismerése konkrét példákon. 

Szentendrei Skanzen  

megtekintése – verbális és 

vizuális reflexiók. 

Szép tárgyak megtekintése – 

Iparművészeti Múzeum 

meglátogatása. 

(Vagy egyéb, a témához 

kapcsolódó múzeumlátogatás a 

helyi lehetőségek 

függvényében.) 

Tájékozódás a lakóhely 

néprajzi környezetében. 

Településtípusok jellemzőinek 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: történelmi 

korok. 

 

Földrajz: települések. 

 

Ének-zene: népzene. 
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felfedezése –falu, város. 

 

Befogadás-alkotás 

Nép- és/vagy műzene 

hallgatása, élmények kifejezése 

temperafestéssel, tusrajzzal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Lakóhely, emberi szükséglet, célszerűség, hasznosság, kényelem, 

védelem, homlokzat, nyílászáró, puritán, luxus, társasház, panelház, 

felhőkarcoló, kunyhó, családi ház, irodaház, színház, templom, parlament, 

település, park, tér, főút, mellékutca, autópálya, felüljáró, aluljáró, 

népművészet, iparművészet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Mozgóképkultúra és médiaismeret 

Órakeret 

14 óra 

(folyamatos) 

Előzetes tudás 

Film, televízió, videó, komputerjáték, web, internet – információk és 

gyakorlatok az enyhén értelmi fogyatékos gyermek / tanuló 

élethelyzeteiből.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés 

képességének fejlesztése és az audiovizuális média társadalmi 

szerepének, működési módjának tisztázása, a tudatos 

„médiafogyasztói” attitűd kialakítása.  

Kommunikációs és együttműködési készség támogatása. 

Az alkotásra és a művészi értékek nyitott befogadására való 

beállítódás. 

A megfigyelés, a tájékozódás, a rendszerezés képességének fejlesztése. 

Képességfejlesztési fókuszok: médiaszövegek értelmezése; tolerancia; 

empátia; önálló és kritikus attitűd kialakítása; nyitottság az 

információk iránt; személyes adatok védelme. 

 

 

 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

5.1. Elemi elméleti ismeretek a 

média világáról 

A mozgókép 

alaptulajdonságai: ábrázolás 

és reprodukció. 

Mozgóképi szövegek 

értelmezése, elemi szintű 

feldolgozása: adathordozók, 

megjelenés helye, a 

valóságábrázoláshoz való 

viszony, műfaj. 

5.2. A média társadalmi szerepe  

Mozgóképi szövegek 

értelmezése, elemi szintű 

feldolgozása: adathordozók, 

megjelenés helye, a 

valóságábrázoláshoz való 

viszony, műfaj szerint. 

Művek, műsorok, illetve azok 

részleteinek csoportos vagy 

kiscsoportos megtekintése – 

megbeszélése, elemzése. 

Az ábrázolás eszközeinek 

tanulmányozása konkrét 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

megfilmesített 

alkotások. 
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Közlésmód, hatás, informálás 

és dokumentálás, 

szórakoztatás, szolgáltatás, 

illetve az üzleti-gazdasági 

funkció. 

Reklám.  

Hírműsor. 

5.3.Nyomtatott médium: 

Újság, képregény, fotóregény. 

5.4. Az internet 

 tanulás, 

 kinyílt a világ, 

 információk, 

 játék, 

 kommunikáció, 

 veszélyek. 

5.5. Műsorelemzés – elemi 

szinten, saját élmények alapján 

példákon. 

Projektszerű médiafigyelés és 

produktum készítése. 

Az internet 

kipróbálása/használatának 

gyakorlása: pl. gyermekek 

számára készült oldalak 

látogatása, 

képnézegetés/válogatás, 

információkeresés, ismerkedés a 

kommunikáció különböző 

formáival. 

Az internethasználat 

veszélyeinek belátása. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Zenei befogadás 
Órakeret 

37 óra 

Előzetes tudás 

Az előző évfolyamfokon kialakított figyelem, zenei memória, zenei 

hallás, belső hallás, zenei képességek és pozitív attitűdök használata. 

A ritmusérzék, a muzikalitás megfelelő szintje. 

Társadalomismereti, irodalmi, természetismereti anyagrészek ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenei befogadást elősegítő képességek megszilárdítása.  

A koncentráció, a zenei memória, a zenei fantázia, a zenei történéseket 

megelőlegező képességek használata. 

A belső hallás tudatosítása. 

A zenei esztétikai érzék, a zenei ízlés fejlesztése, a zenei élmény 

átélése. 

Ráismerés, rögzítés, aktív befogadás képességének fejlesztése. 

Összetartozás, általánosítás, összefüggések felismerése.  

Auditív és motoros kapcsolat erősítése. 

Rögzítés, zenei befogadás, átélés, beleélés, figyelem, észlelés, 

emlékezet fejlesztése.  

Hangszínhallás fejlesztése. 

Auditív emlékezet, alkotó és reproduktív képzelet fejlesztése. 

Általánosítás, képzettársítás, összehasonlítás, azonosítás, konkretizálás 

képességének erősítése. 

Algoritmizált, analógiás, fogalomalkotó és cselekvéses gondolkodás 

fejlesztése. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

2.1. BEFOGADÓI 

KOMPETENCIÁK 

FEJLESZTÉSE  

Gyakorlatok a zenei fantázia, a 

zenei memória és a belső hallás 

használatára. 

Magyar nyelv és 

irodalom: Különböző 

zenei stílusok 
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A zenei hallás, zenei memória, 

zenei fantázia használata. 

A belső hallás tudatos 

használata. 

Zenei karakterek kifejezése. 

A tanult népdalok zenei 

elemzése, csoportosítása. 

Az eddig tanult ismeretek 

összefoglalása, csoportosítása, 

gyakorlása. 

Népdalok elemzése, dallamsorok 

összehasonlítása, jelölése. 

felismerése. 

Ismerkedés változatos 

ritmikai és zenei 

formálású művekkel, 

műfajokkal.  

A műélvezet 

megtapasztalása a 

képzelet, a ritmus és a 

zene révén. Az önálló 

műbefogadás mind 

teljesebb és gyakoribb 

élménye, a hatás 

feldolgozása. 

 

Matematika: Az 

érzékelés 

pontosságának 

fejlesztése. 

Összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Rendezés.  

 

Vizuális kultúra: 

események, érzelmek 

kifejezése és képi 

rögzítése, különféle 

technikák 

segítségével.  

2.2. ZENEHALLGATÁS 

Újabb zenetörténeti korszakok, 

zeneszerzők. 

Különféle műzenei formák és 

műfajok. 

A szülőföld zenéje, eredeti 

népzenei felvételek és magyar 

zeneszerzők művei.  

A tanult dalok feldolgozásai, 

különböző zenei stílusokban. 

Történelmi zenék. 

Népies műdalok. 

Más népek népzenéje, 

hangszeres zenéje. 

Napjaink zenéje, stílusok, 

előadók, felvételek. 

Zenehallgatás a technikai 

eszközök felhasználásával. 

Hangverseny-látogatások, 

hangverseny-élmények. 

Egyre hosszabb idejű, néhány 

perces zenei részletek, klasszikus 

zeneművek irányított figyelmű 

meghallgatása, elemzése.  

Már meghallgatott, illetve 

ismeretlen zenei részletek 

hallgatása, elemzése.  

A zenehallgatás tanult 

formáinak, kereteinek 

megőrzése, néhány perces zenei 

részletek hallgatása irányított 

figyelemmel, megfigyelési 

szempontok alapján.  

A bemutatott zenei példák 

hangulatának, előadói 

apparátusának, zenei 

kifejezőeszközeinek a 

felismerése. A többször hallott 

zenei részletek megnevezése.  

Zeneművek felépítésének, 

formájának megfigyelése, 

elemzése, hangszerek, 

hangszínek megnevezése.  

Ismerkedés klasszikus zenei 

műfajokkal.  

Az érzések, indulatok zenei 

ábrázolásainak felismerése, 

kifejezése. 

A magyar történelemhez 

kapcsolódó dallamok, 

hangszerek megismerése. 

Magyar népi hangszerek, népi 

zenekarok hangjának 

megismerése, eredeti 

hangfelvételek hallgatása.  

Magyar zeneszerzők életének, 

munkásságának, műveinek 

megismerése. 

Más népek hangszereinek, 

zenekarainak megismerése.  
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Napjaink zenei irányzatai (jazz, 

populáris zene, alkalmazott 

zenék), zenei példák hallgatása. 

Az infotechnika megismerése, 

alkalmazása a zenehallgatás 

keretei között.  

Tájékozódás a meghallgatott 

zeneművek formája, műfaja 

terén.  

Ismerkedés híres zeneszerzők 

életének fontos eseményeivel.  

A helyi lehetőségek szerint 

részvétel hangversenyen, élő 

zenei bemutatásokon.  

Közvetlen hangverseny-

élmények szerzése.  

Zenei jellegzetességek 

megfigyelése, zenei élmények 

befogadása, kifejezése, 

megfogalmazása. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Népdalelemzés. Régi stílus, új stílus. Zenei karakter. Zenetörténeti kor, 

korszak. Zeneszerző. Népi hangszer, népi zenekar. Népies műzene. 

Daljáték. Jazz, populáris zene, alkalmazott zeneművészet. Hangverseny, 

élő zene.  

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végére 

A kulturált, esztétikus közös és egyéni éneklés megőrzése. 

Az éneklési kedv és énekbátorság szinten maradása. 

Ismeretek szerzése a tanult dalok kapcsán (tartalom, hangulat, 

szerkezet). 

Dalcsokor összeállítása, kedvenc dalok választása. 

Hallás utáni daltanulás, esetenként kottából történő daltanulással 

kiegészítve. 

Kánonéneklés tanári segítséggel. 

A zenei kreativitás, zenei fantázia fejlődése. 

Aktív részvétel a rögtönzéses játékokban, gyakorlatokban.  

Törekvés a zene belső lényegének megértésére. 

Önállóságra törekvés a ritmusértékek használata és lejegyzése terén. 

Biztonságos tájékozódás a vonalrendszerben, dallamok írása, 

olvasása, másolása fokozott önállósággal.   

Népdalok elemzése, jelölése.  

A többször hallgatott zenei részletek felismerése, elemzése. 

A szülőföld zenéjének ismerete, érdeklődés a szülőföld, a lakóhely 

zenei értékei iránt. 

Ismerkedés korunk zenei irányzataival (jazz, populáris és alkalmazott 

zenék). 

Képesség a zenei élmény átélésére. 

Érzelmek, hangulatok megfigyelése, azok kifejezése különféle 

formákban. Az esztétikai érzék, a zenei ízlés fejlődése.  

Képesség kapcsolatok találására a meghallgatott zenei példák, 

valamint tanulmányaik, olvasmányaik, filmélményeik között. 
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INFORMATIKA 
 

 

Óraszámok 

 

 
Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám - - 1 1 1 1 1 1 

Éves óraszám - - 37 37 37 37 37 37 
 

 

 

Témakörök 
 

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

Informatikai eszközök használata - - x x x x x x 

Alkalmazói ismeretek - - x x x x x x 

Problémamegoldás informatikai 

eszközökkel és módszerekkel 

- - x x x x x x 

Infokommunikáció , információs 

társadalom 

- - x x x x x x 

Könyvtári informatika - - x x x x x x 

 

 

 

 

 

3–4. évfolyam 
 

 

Célok a tanítás során: 

 tanulók felkészítése az információs kor kihívásaira 

 az informatikai műveltségterület elemeinek elsajátítása 

 az informatikai tudás alkalmazása más műveltségi területekben 

 szerialitás , finommotorikai készségek , emlékezet fejlesztése  

 a tanulók intellektuális kompetenciáinak, algoritmizáló és tervező készségének 

fejlesztése  

 problémamegoldó gondolkodásának alapozása 

  a megfigyelő, analizáló, rendszerező képességük fejlesztése 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 1. Informatikai eszközök használata 
Órakeret 

12óra 

Előzetes tudás Egyszerű utasítások végrehajtása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érdeklődés felkeltése a tantárgy iránt. 

A használt alkalmazások kezelésének megismertetése. 

Alapszintű jártasság kialakítása az adott informatikai eszközök 

kezelésében. 

A tanulók informatikai szemléletének alapozása. 

Életkornak megfelelő játékok, oktató és fejlesztő programok 

használata. Szem- és kézkoordináció, iránytartás, finommotorika, 

taktilis, vizuális, akusztikus észlelés, perceptív, fogalomalkotó-, 

analógiás gondolkodás, kommunikációs készség, szándékos figyelem 

fejlesztése. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

Interaktív kapcsolattartás 

eszközei. 

Alapvető informatikai eszközök. 

Balesetvédelmi és egészségügyi 

előírások. 

Használt informatikai 

alapfogalmak. 

A számítógép részei és 

működtetésük: egér funkciói, 

billentyűzet funkciói, főbb 

részei. 

Ismert „felhasználóbarát” 

készségfejlesztő, játék-, 

didaktikai célú szoftverek. 

A számítógép részeinek (gépház, 

képernyő, billentyűzet, egér) 

megismerése. 

Ismerkedés a számítógépek 

használatának balesetvédelmi és 

egészségügyi előírásaival, a 

számítógépek üzemeltetési 

rendjével.  

Információ befogadása, 

fogalmak megjegyzése.   

Egér használata: húzás és 

kattintás. 

Ismerkedés a betű- és 

számbillentyűkkel.  

Funkcióbillentyűk megismerése: 

enter és iránybillentyűk 

(kurzorvezérlők) használata. 

Adott informatikai eszközök 

kezelése. 

A megismert alkalmazások 

indítása és futtatása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kommunikáció. 

 

Vizuális kultúra: 

színek, formák, 

nagyságok, esztétika. 

 

Matematika: 

tájékozódás térben és 

időben, viszonylatok. 

 

Környezetismeret: 

balesetvédelem, 

egészségvédelem. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Számítógép, gépház, képernyő, billentyűzet, egér, program, húzás, 

kattintás, enter, irány.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Alkalmazói ismeretek 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás Önfegyelem, motiváltság, érdeklődés, finommotorika, szem-kéz 

koordinációs képességének megalapozottsága. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 
Egyszerű rajzoló és szövegszerkesztő program megismertetése és 
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céljai használata. 

Vizuális, akusztikus észlelés, érzékelés és a finommotorikai képesség 

továbbfejlesztése.  

Perceptív fogalomalkotó, analógiás gondolkodási képesség 

fejlesztése (minták lekövetése). 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

2.1. Írott és audiovizuális 

dokumentumok elektronikus 

létrehozása 

 

Egyszerű grafikus és szöveges 

felület rajzoló- és 

szövegszerkesztő 

programokban. 

Grafikus felület 

eszközkészletének 

megismerése. 

Ábrák kiszínezése. 

Személyhez kötődő egyszerű 

ábrák, rajzok készítése. 

Kétkezes gépelést tanító 

program megismerése és 

folyamatos használata. 

Multimédiás programokban az 

egér használata.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kommunikáció. 

 

Vizuális kultúra: színek, 

formák, esztétika. 

 

Matematika: 

tájékozódás síkban, 

viszonylatok. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közvetlen 

környezet megismerése. 

2.2. Adatkezelés, 

adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés 

Adatgyűjtés, -értelmezés. 

Közhasznú információk. 

Adatok gyűjtése, értelmezése. 

Közvetlen környezetben 

található közhasznú 

információforrások felfedezése, 

megismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rajzolóprogram, szövegszerkesztő program, rajzeszköz, szöveg, ábra, 

információ, adat, irány.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás 
Alkalmazható tájékozódási és sorbarendezési képesség.  

Spontán próbálkozások cselekvésekben. 

Mobilizálható adottságok az algoritmusok felismerésében. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az időbeli tájékozódás fejlesztése a mindennapi életben előforduló 

helyzetek sorrendiségének megfigyelése során. 

Jelek, szimbólumok értelmezése. 

Kognitív eljárások kipróbálása a cél eléréséhez, problémamegoldó 

képesség fejlesztése.  

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

3.1. A probléma 

megoldásához szükséges 

módszerek és eszközök  

Információ megjelenési 

formái: jelek, szimbólumok. 

 

Teknőcgrafika, irányjátékok. 

Részvétel a tanteremben szervezett 

irányjátékokban. 

Mindennapi cselekvések utasítási 

sorrendjének felsorolása, sorrendbe 

állítása. 

 

Események képsorainak sorba 

rendezése. 

Matematika: 

sorrendiség. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

kifejező képesség. 

 

Technika, életvitel és 
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Képolvasás és beszéd pontos 

értelmezése. 

Spontán szimbolikus kommunikáció 

gyakorlása. 

Gyermekek által ismert jelek 

összegyűjtése. 

Szimbólumok felfedezése a 

közvetlen környezetben. 

Problémamegoldás próbálkozással. 

gyakorlat: napirend. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális megjelenítés. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgásos 

kommunikáció. 

3.2. Algoritmizálás (és 

adatmodellezés) 

Algoritmusok adatai. 

Adatbázisok 

Egyszerű algoritmusok használata 

informatikai környezetben 

számítógépen. 

Irányok, útvonalak követése 

Egyszerű algoritmusok felismerése, 

megfogalmazása, végrehajtása. 

Adatok gyűjtése, értelmezése, 

feldolgozása segítséggel. 

Néhány mindennapi adatbázis 

megismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szimbólum, jel, napirend, sorrend, adatbázis. 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 4. Infokommunikáció, információs társadalom 
Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás Tájékozottság a tanuló által eddig megismert informatikai 

eszközökről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az infokommunikációt segítő különféle eszközök bemutatása és 

lehetőségeik megismertetése. 

Informatikai szemlélet formázása. Gyermeki alkotó fantázia, 

tájékozottság fejlesztése. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

4.1. Információkeresés, 

információközlési rendszerek 

Gyermekeknek készített 

weblapok. 

A számítógépes technika 

felhasználása 

információkeresésre, ismeretek 

szerzésére tanári segítséggel. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, olvasás, 

kommunikáció. 

 

Matematika: 

problémamegoldó 

gondolkodás. 

4.2. Az információs technológián 

alapuló kommunikációs formák 

 

Lehetőségek és kockázatok az 

infokommunikáció során. 

Az informatika eszközrendszere 

alapvető használatának 

gyakorlása. 

Eligazodás a logikai rendben 

meglévő információforrások 

között, használatuk megtanulása, 

szokások elsajátítása. 
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4.3. Médiainformatika 

Iskolai weboldal, blog. 

Tájékozottság a gyermekek 

számára készített  legális 

felületeken. 

Lehetőleg felnőtt segítségével 

ismerkedés az iskola 

weboldalával, blogjával, 

tartalmának megtekintése.  

4.4. Az információkezelés jogi 

és etikai vonatkozásai 

A személyes adatok fogalma. 

Felfedező keresés az életkornak 

megfelelő 

információhordozókban. 

Válogatás, válogatás 

magyarázata. 

Személyes adatok fogalmának 

megismerése. 

Saját adataik megadása. 

Információ megbízhatóságának 

és veszélyeinek megismerése 

konkrét példákon keresztül. 

4.5. Az e-szolgáltatások szerepe 

és használata 

Gyerekeknek szóló, 

legelterjedtebb elektronikus 

szolgáltatások. 

Gyerekeknek szóló, 

legelterjedtebb elektronikus 

szolgáltatások megismerése 

egyszervolt.hu weboldal, 

sulinet.hu weboldal 

megkeresése, mesék, zene, 

játékok indítása, futtatása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Média, elektronikus média, információforrás, weblap (www), weboldal, 

blog, személyes adat,  

e-szolgáltatás, internet 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 5. Könyvtári informatika 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Az ábécé ismerete. 

Értő olvasás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtár mint információforrás megismertetése. 

Könyvtárhasználati műveltség iránti igény felkeltése. Analógiás 

gondolkodás fejlesztése, szabadpolc használatára ösztönzés. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

Könyvtár fogalma, szerkezete – 

felépítése, szolgáltatásai 

(hagyományos). 

 

Az osztálykönyvtár. 

 

Az iskolai könyvtár. 

Képesújságok, képeskönyvek 

nézegetése. 

Könyvespolc rendezése az 

osztályban tanári segítséggel 

(írók, címek). 

Tartalomjegyzék értelmezése, 

használata tanári útmutatás 

Magyar nyelv és 

irodalom: ábécé, 

betűrend, beszéd, 

olvasás. 

 

Matematika: sorrend. 
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A könyvtárhasználat szabályai. 

alapján. 

 

Látogatás az iskolai 

könyvtárban. 

Érdeklődésnek, életkori 

sajátosságnak megfelelő könyv 

kiválasztása. 

Tájékozódás a betűrendben 

tanári segítséggel. 

 

Könyvtári viselkedés 

alapszabályainak megismerése, 

törekvés a betartására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtár, tartalomjegyzék, szabadpolc, szerző, író, könyvcím, ábécé, 

betűrend, betűrendes keresés. 

 

 

Fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén 

A számítógép fő részeinek ismerete, a billentyűzet és az egér tanult 

funkcióinak használata, „kommunikálás” a számítógéppel. 

A tanult informatikai alapfogalmak értése, használata. 

A sérült funkciók korrigálásának megkezdése. 

Egyszerű grafikus és szöveges felület megismerése, használata.  

Próbálkozás a grafikus önkifejezésben.  

A szépség és összhang megfigyelése a rajzos modellekben. 

Motiváció erősödése a közhasznú információk gyűjtésében. 

Cselekvések sorrendiségének felismerése, kifejezése, rendezése 

különféle formákban tanári segítséggel. 

Algoritmizáló és problémamegoldó gondolkodási képesség 

alkalmazására törekvés. 

Több infokommunikációs segítő eszköz felismerése, használata 

segítséggel. 

Életkornak megfelelő, ismert elektronikus média eszközeinek használata 

önállóan vagy segítséggel. 

Játékos oktatóprogramok tudatos használata. Az itt szerzett ismeret 

felhasználása más tantárgyakban. 

Felfedező keresés az életkornak megfelelő információhordozókban. 

Irányított információszerzés az internetről. 

Tanár, felnőtt segítségével, irányított kereséssel az életkorának, 

fejlettségének, érdeklődési körének megfelelő könyv, újság kiválasztása. 

Az osztály szabadpolcos könyvtárának használata, válogatás az 

érdeklődésnek megfelelően. 

Tájékozódás az iskola könyvtárában segítséggel. 

Könyvtári viselkedés alapvető szabályainak ismerete, gyakorlása, 

betartása. 
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5-8. évfolyam 

 

Célok a tanítás során: 

 tanulók felkészítése az információs kor kihívásaira 

 az informatikai műveltségterület elemeinek elsajátítása 

 az informatikai tudás alkalmazása más műveltségi területekben 

 szerialitás , finommotorikai készségek , emlékezet fejlesztése  

 a tanulók intellektuális kompetenciáinak, algoritmizáló és tervező készségének 

fejlesztése  

 problémamegoldó gondolkodásának alapozása 

 a megfigyelő, analizáló, rendszerező képességük fejlesztése 

 

 

 

 

5–6. évfolyam 
Célok :  

 a tanulók sérült megismerési képességeinek kompenzálása 

  a szín-, forma- és nagyságemlékezet fejlesztése 

  az észlelés hibáinak korrekciója 

 a finommotorika tudatos fejlesztése a kétkezes gépeléssel 

 szerialitás fejlesztése, az emlékezet sérülésének kompenzálása 

  a megfigyelő, analizáló, szintetizáló, rendszerező képesség megerősítése. 

 a tanulók intellektuális kompetenciáinak, algoritmizáló és tervező készségének 

fejlesztése  

 a problémamegoldó gondolkodás begyakorlása  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 1. Informatikai eszközök használata 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Számítógép fő részeinek ismerete. 

Billentyűzet és egér tanult funkcióinak használata, „kommunikálás” a 

számítógéppel. 

A tanult informatikai alapfogalmak értése és használata. 

A megismerő tevékenység kompenzálási technikáinak megjelenése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az érdeklődés fokozása az informatikai környezet eszközei iránt.  

Az informatikai ismeretek és az informatikai környezet tudatos 

használatának alapozása. 

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás – a legszükségesebb 

perifériák bemutatása és használatuk gyakoroltatása. 

Interaktív kommunikációs attitűd kialakítása;  

taktilis, vizuális, akusztikus észlelés szükség szerinti fejlesztése. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 
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Bemeneti, kimeneti 

perifériák. 

 

Az informatikai eszközök 

egészségre gyakorolt hatása. 

 

A számítógép működtetése: 

egér és billentyűzet funkciói. 

 

Játék- és didaktikai célú 

szoftverek és 

webtankönyvek. 

Programok ablak-gombjai. 

A számítógép részei: be- és 

kimeneti perifériák használata. 

Vezérlő billentyűk megismerése: 

a Backspace és a Delete. 

Jelentésmódosító billentyűk 

megismerése: a Shift és a Caps 

Lock. 

Alfanumerikus billentyűk 

megismerése: írásjelek és 

szóközbillentyű. 

Egér használata: kijelölés. 

Felhasználói felület kezelése: 

webes tankönyvek működésének 

megismerése. 

Adott informatikai eszközök 

kezelésének gyakorlása. 

A programok ablakgombjainak 

használata. 

Egyszerű oktatóprogramok 

interaktív használata.  

A számítógépes manuális-vizuális 

kommunikáció gyakorlása a 

programokkal.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kommunikáció, 

szókincsbővítés. 

 

Vizuális kultúra: 

esztétika. 

 

Matematika: 

tájékozódás térben és 

időben, viszonylatok. 

 

Természetismeret: 

balesetvédelem, 

egészségvédelem. 

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

Be- és kimeneti periféria, vezérlő billentyű, jelentésmódosító billentyű, 

alfanumerikus billentyű, írásjel, szóközbillentyű, ablak-gomb. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Alkalmazói ismeretek 
Órakeret 

19 óra 

Előzetes tudás 
Egyszerű grafikus és szöveges felület ismerete, használata 

egyszerűbb estekben. 

Tapasztalatok a közhasznú információk gyűjtésében. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rajzos, szöveges dokumentumok létrehozása céljából a gépkezelés 

gyakoroltatása. 

Gyakorlottság fejlesztése adatok rendezésében. 

Közhasznú információforrások használatának megismertetése.  

Motivációs, koncentrációs képesség fejlesztése. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

2.1. Írott és audiovizuális 

dokumentumok elektronikus 

létrehozása 

 

Egyszerű rajzos és szöveges 

dokumentum. 

Dokumentum elnevezése. 

Mentés, behívás. 

Egyszerű, kreatív alkotás a 

számítógéppel: rajzos, rövid 

szöveges dokumentumok 

készítése. 

Az alkalmazói szoftverek újabb 

eszközeinek és funkcióinak 

megismerése. 

Hibajavítás kész szövegben: 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

billentyűzet, 

kommunikáció. 

 

Vizuális kultúra: 

színek, formák, 

nagyságok, esztétika. 
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Billentyűzet további funkciói. 

 

2.2. Adatkezelés, 

adatfeldolgozás, információ-

megjelenítés 

 

Adatok rendezése. 

Közhasznú információk. 

Internet előnyei és veszélyei. 

törlés kétféleképpen.  

Kétkezes gépelést tanító 

program folyamatos használata. 

Írásjelek megismerése és 

alkalmazása szövegben. 

Dokumentumok elnevezése, 

mentése, behívása. 

Gyűjtött adatok táblázatba 

rendezése, kijelölés gyakorlása. 

Csoportosítás adott szempontok 

szerint. 

Munkadarabok (ön)értékelése 

megbeszélt szempontoknak 

megfelelően.  

Gyakorlottság szerzése a 

közhasznú információk 

keresésében (moziműsor, 

telefonkönyv). 

Irányított adatkeresés a 

világhálón (SDT, on-line 

játékok). 

Információforrások etikus 

felhasználásának megismerése. 

 

Matematika: 

tájékozódás síkban, 

viszonylatok. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

környezettudatosságra 

nevelés. 

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

Kurzor, mentés, behívás, dokumentumnév, táblázat, SDT, adat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Cselekvések sorrendiségének felismerése, kifejezése, rendezése 

különféle formákban tanári segítséggel. 

Algoritmizáló és problémamegoldó gondolkodási képesség 

alkalmazására való törekvés.  

Egyszerű hétköznapi algoritmusok értelmezése és végrehajtása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A problémafelismerő és a kreatív gondolkodás előhívása és/vagy 

továbbfejlesztése. 

Adottságok kibontakoztatása, pontos szabálykövetés erősítése. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

3.1. A probléma megoldásához 

szükséges módszerek és 

eszközök kiválasztása. 

Teknőcgrafika alkalmazási 

területe. 

Irányok a képernyőn – 

teknőcgrafika. 

Alakzatok teknőccel. 

Teknőcgrafika alkalmazási 

területének megismerése. 

Teknőc mozgatása a képernyőn 

irány-billentyűkkel. 

Irányok gyakorlása. 

Matematika: 

sorrendiség. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

kifejezőképesség. 

 

Technika, életvitel és 
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3.2. Algoritmizálás (és 

adatmodellezés). 

Mindennapi élet összetettebb 

feladatainak algoritmusai. 

Ismétlődő utasítások 

végrehajtása – betűk, számok, 

alakzatok előállítása. 

Adatok, ötletek gyűjtése. 

Lejátszás, algoritmusok 

módosításával, tanári 

segítséggel. 

Algoritmikus játékban irányító 

és/vagy irányítottként való 

részvétel. 

gyakorlat: napirend. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális megjelenítés. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgásos 

kommunikáció. 

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

Teknőcgrafika, toll fel, le; vonalvastagság, vonalszín, ismétlődés, 

irányító, irányított. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 4. Infokommunikáció, információs társadalom 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás A tanulók életkorának megfelelő, ismert elektronikus média, eszközök 

felismerése, használata önállóan vagy segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az infokommunikációt segítő, még ismeretlen eszközök bemutatása és 

lehetőségeik kipróbálása. 

Az elektronikus média eszközeinek és lehetőségeinek megismertetése. 

A tanulók életkorának megfelelő legelterjedtebb elektronikus 

szolgáltatások megismertetése. 

Az IKT-eszközök túlzott használata veszélyeinek, káros hatásainak 

megismertetése, törekvés kialakítása a megelőzésre. 

Az informatika eszközrendszerének használata tanári segítséggel vagy 

anélkül.  

Tájékozódás és az információszerzés technikáinak megismertetése, a 

számítógép helyes használatának gyakoroltatása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4.1. Információkeresés, 

információs közlési 

rendszerek. 

Életkornak megfelelő 

számítógépes 

információhordozók. 

 

4.2. Az információs 

technológián alapuló 

kommunikációs formák. 

Információfogadás és  

-küldés. 

Veszélyek. 

 

4.3. Médiainformatika. 

 

4.4. Információkezelés jogi és 

Internet megismerése. 

A számítógépes technika 

felhasználása a tudás bővítésére, 

kezdetben segítséggel. 

Életkoruknak megfelelő 

információhordozókban 

irányított keresés. 

Internetes portálok használata. 

Információk küldése és fogadása 

tanár, illetve felnőtt 

segítségével. 

 

Saját adat védelme. 

Számítógépen előállított, 

rögzített tantárgyakhoz 

kapcsolódó információ 

felkutatása, használatának 

Magyar nyelv és 

irodalom: beszédértés, 

fogalmazás. 
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etikai vonatkozása. 

Adatbiztonság, adatmegőrzés, 

Netikett. 

 

4.5. Az e-szolgáltatások 

szerepe és használata. 

Gyerekeknek szóló 

elektronikus szolgáltatások. 

megismerése, használata. 

Netikett alapjainak 

megismerése. 

 

További, gyermekeknek szóló 

szolgáltatások megismerése (pl. 

tantárgyak anyagát segítő 

programok, játékos weblapok).  

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

Adatbázis, mobilkommunikáció, információküldés, információfogadás, 

elektronikus levelezés, Netikett. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 5. Könyvtári informatika 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Tanár, felnőtt segítségével, irányított kereséssel a tanuló életkorának, 

fejlettségének, érdeklődési körének megfelelő könyv, újság 

kiválasztása. 

Az évfolyam szabadpolcos könyvtárának használata, válogatás az 

érdeklődésnek megfelelően. 

Igény a szabadpolc használatára. 

Tájékozódás az iskola könyvtárában – segítséggel. 

Könyvtári viselkedés alapvető szabályainak ismerete, gyakorlása, 

betartása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hagyományos és új információs eszközökön alapuló könyvtári 

szolgáltatások megismertetése. 

Tantárgyak anyagához megfelelő információs forrás kiválasztása 

segítséggel. 

Olvasási képesség fejlesztése. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

Információhordozók 

leggyakoribb típusai a 

mindennapi életben. 

Könyvtári szolgáltatások. 

Folyóiratok, újságok, könyvek 

csoportosításának szempontjai. 

Katalógus. 

Irányított forrás- és 

információkeresés. 

Információhordozók 

leggyakoribb típusainak 

megismerése. 

Szabadon választott újság, 

könyv kikeresése. 

Ajánlott könyv megkeresése. 

Beszélgetés a választott 

könyvről. 

Évfolyamkönyvtár könyveinek 

rendezése adott szempont 

alapján, katalógus készítése – 

tanári segítséggel. 

Tanulmányokhoz kapcsolódó 

könyvek, folyóiratok 

kiválasztása. 

Magyar nyelv és 

irodalom; történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; földrajz; 

matematika: könyv 

használata, 

információkeresés. 

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

Folyóirat, katalógus, internetes szótár, Wikipédia. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A számítógép perifériáinak ismerete, a billentyűzet és az egér tanult 

funkcióinak használata. Alapszintű „kommunikálás” a számítógéppel. 

Szabálykövető magatartás. 

Egyszerű, rajzos, szöveges dokumentum lehetőleg önálló, ha 

szükséges, egyéni segítségadással megvalósuló elkészítése. 

Információforrás irányított keresése a neten, a közhasznú 

információforrások megtalálása és felhasználása a mindennapi 

életben. 

A hétköznapi algoritmusok értelmezése, alkalmazásuk. 

Felvetett egyszerű problémákra a megoldás módszerének kiválasztása 

tanári segítséggel. Algoritmikus képesség egyéni haladáshoz képest 

elvárt megerősödése, a grafikai kifejezőképesség önállósulása.  

Több, gyermekeknek szóló weboldal és program ismerete, a 

gyermekek számára készült honlapok használata önállóan vagy tanári 

segítséggel. 

Tájékozódás az ABC betűrendben a könyvespolcon, a könyvtárban 

segítséggel, szerző vagy cím alapján könyv kiválasztása a 

katalógusból – segítséggel. Tartalomjegyzék használata – segítséggel. 

Az olvasottakról beszámoló – kérdések alapján. 

 

 

 

 

 

7–8. évfolyam 
Célok :  

 a finommotorika és a szem-kéz koordináció tudatos fejlesztése 

  a tanulók intellektuális kompetenciáinak, algoritmizáló és tervező készségének 

fejlesztése 

 a problémamegoldó gondolkodásának további erősítése 

 a megfigyelő, analizáló, szintetizáló, rendszerező képesség fejlesztésével a figyelem, a 

megkülönböztetés, az azonosítás képességének fejlesztése  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 1. Informatikai eszközök használata 
Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 

Számítógép perifériáinak ismerete. 

Billentyűzet és egér tanult funkcióinak használata. 

Alapszintű „kommunikálás” a számítógéppel. 

Megismert oktató-, játék-, fejlesztő programok futtatása. 

Élményeik, érzéseik kreatív kifejezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érdeklődés megerősítése a tantárgy iránt. 

Perifériák, háttértárak megismertetése. 

Informatikai ismeretek és az informatikai környezet tudatos 

használatának erősítése. 

Információ befogadása, fogalmak értése, megjegyzése.   
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Ismerkedés a virtuális világgal.  

Informatikai alapismeretek alkalmazása más tantárgyakban. 

Információ keresésének, gyűjtésének gyakoroltatása.  

Túlzott informatikai eszközhasználat káros hatásának tudatosítása.  

Hatékony, önálló tanuláshoz szükséges motiváció fenntartása IKT-

eszközökkel. 

Helyes informatikai szemlélet kialakítása.  

Szándékos figyelem tartósságának további erősítése. 

Tanuláshoz szükséges belső motivációk kialakítása. 

A digitális technológia megfelelő használatának megismertetése. 

Perceptív fogalomalkotó, analógiás és problémamegoldó gondolkodás 

fejlesztése. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

1.1. Operációs rendszer és/vagy 

egy segédprogram 

alapszolgáltatása. 

Be- és kiviteli perifériák. 

Állományok tárolása: 

háttértárak. 

Képernyő részei. 

Ablak-gombok. 

 

1.2. Elektronikus számítógépek 

fejlődése. 

Az informatika történetének 

magyar tudósa. 

 

1.3. Mobilkommunikációs 

eszközök. 

Virtuális tanulási környezet, 

„Netikett”. 

Operációs rendszerek futtatása, 

váltása. 

Számítógéphez csatlakoztatható 

perifériás eszközök működtetése. 

Perifériák csoportosítása. 

Háttértárak megismerése. 

Programok ablak-gombjainak 

használata. 

Operációs rendszer és a használt 

programok képernyőinek 

megismerése. 

Elektronikus számítógépek 

fejlődésének megismerése. 

Neumann János magyar 

származású természettudós 

munkásságáról ismeretek 

gyűjtése. 

Aktív szókincs bővítése. 

Mobilkommunikációs eszközök 

megismerése és használatuk. 

Virtuális tanulási környezet 

kezelésének megismerése, 

használata. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kommunikáció, 

szókincsbővítés. 

 

Vizuális kultúra: 

esztétika. 

 

Matematika: 

matematikai 

gondolkodás és 

problémamegoldás. 

 

Természetismeret: 

tudósok. 

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

Windows, CD, DVD, pendrive-méret, ablak-gomb, operációs rendszer, 

mobilkommunikációs eszköz, címsor, menüsor, eszköztár, alkalmazási 

terület, gördítősáv, csúszka. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Alkalmazói ismeretek 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 
Egyszerű, rajzos, szöveges dokumentum készítése lehetőleg önállóan. 

Információforrás irányított keresése a neten.  

Közhasznú információforrások használata a mindennapi életben. 



444 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érdeklődési kör bővítése. 

A számítógép eszközszintű használata más tantárgyakban.  

Tanuláshoz szükséges belső motivációk kialakítása. 

Képesség fejlesztése a digitális technológiák megfelelő használatához. 

Az informatika társadalmi szerepének bemutatása konkrét példák 

alapján. 

Programok használata jogi és erkölcsi alapjainak megismertetése. 

Függőség megelőzése.  

Nonverbális kifejezőképesség fejlesztése. 

Tájékozottság igényének alakítása a jeles napokban, nemzeti és 

nemzetközi ünnepekben. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

2.1. Írott és audiovizuális 

dokumentumok elektronikus 

létrehozása. 

Rajzolóprogram még ismeretlen 

eszközei. 

Rajzos, szöveges, táblázatos 

dokumentumok létrehozása, 

formázása. 

Nyomtatás. 

Szövegszerkesztés, a vágólap 

használata. 

 

2.2. Adatkezelés, 

adatfeldolgozás, információ-

megjelenítés. 

Adat szemléltetését, 

értelmezését, vizsgálatát segítő 

eszközök. 

Táblázatok, diagramok, 

grafikonok, következtetések 

Rajzos illusztráció készítése, a 

teljes eszköztár használatával. 

Igényesség a munkadarabok 

esztétikus külalakjára. 

Szövegszerkesztés elemi 

lehetőségeinek kipróbálása, 

karakterválasztás, betűméret, 

szöveg elhelyezése, hibajavítás. 

Szövegszerkesztési műveletek 

gyakorlása, dokumentum minél 

önállóbb készítése. 

Dokumentum nyomtatása. 

Szövegek és kép másolása 

vágólap használatával. 

Dokumentumok készítése az 

iskolai élet eseményeihez, jeles 

napokhoz kapcsolódva. 

Adat szemléltetését, 

értelmezését, vizsgálatát segítő 

eszközök megismerése, 

tájékozódás a használatukról. 

Táblázat létrehozása. 

Táblázatkezelés 

alapfogalmainak megismerése 

egyszerű példákon. 

Diagramok, grafikonok 

megismerése, adatok leolvasása. 

Adatbázisból történő 

információszerzés módjainak 

megismerése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kommunikáció, 

helyesírás. 

 

Vizuális kultúra: 

esztétika. 

 

Matematika: 

koordináta-rendszer, 

arányosság, 

mértékegységek. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: testi és lelki 

egészség. 

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

Diagram, grafikon, karakter, betűméret, elhelyezés, vágólap, cella, sor, 

oszlop, nyomtatás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás 

Hétköznapi algoritmusok értelmezése, alkalmazása. 

Felvetett egyszerű problémákra a megoldás módszerének kiválasztása 

tanári segítséggel. 

Kialakult szabálykövető magatartás,  

megerősödött algoritmikus képesség, 

önállósult grafikai kifejező képesség.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismétlődő utasítások végrehajtása – görbe vonalú betűk, számok, 

alakzatok előállítása. 

Irányok gyakoroltatása. 

Probléma megoldása tanári segítséggel és/vagy önállóan.   

Pontos szabálykövetés erősítése. 

Kreativitás, szépérzék fejlesztése. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

3.1. A probléma megoldásához 

szükséges módszerek és 

eszközök kiválasztása 

Alakzatok teknőccel 

 

3.2. Algoritmizálás (és 

adatmodellezés) 

Iskolai élet algoritmusai 

Teknőccel körvonalas minták 

rajzolása utasítással, majd egyre 

önállóbban. 

Egymás utáni elemek, 

ismétlődések kapcsolatának 

észrevétele. 

Teknőc egyre önállóbb tudatos 

irányítása. 

Érdekes minták ismétlések 

segítségével. 

Minták önálló tervezése, 

rajzolása. 

Adatok gyűjtése, tervkészítés. 

Adatok megjelenítése: rajzban, 

írásban, jelekkel. 

Matematika: 

sorrendiség, irányok, 

formák. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

kifejező képesség. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális megjelenítés. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgásos 

kommunikáció. 

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

Teknőcgrafika, beállítási lehetőség, szög- és lépésnagyság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 4. Infokommunikáció, információs társadalom 
Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 

Több, gyermekeknek szóló weboldal és program ismerete. 

Egy, gyermekek számára készült honlap használata önállóan vagy 

tanári segítséggel. 

A számítógép-használat helyes szokásrendszerének felmérése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az infokommunikációt segítő különféle eszközök bemutatása és 

lehetőségeik kipróbálása. 

Az elektronikus média eszközeinek és lehetőségeinek 

megismertetése. 

A tanulók életkorának megfelelő, legelterjedtebb elektronikus 
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szolgáltatások megismertetése. 

Az IKT-eszközök túlzott használata veszélyeinek beláttatása, káros 

hatásainak megismertetése, törekvés erősítése a megelőzésre.  

Képesség kialakítása az informatika eszközrendszerének önálló vagy 

segítséggel történő alapvető használatára.  

A számítógép-használat helyes szokásrendszerének elvárása.  

Céltudatos, biztonságos net-használatra szoktatás. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

4.1. Információkeresés, 

információközlési rendszerek. 

Információhordozók ismert 

körének bővítése. 

 

4.2. Az információs 

technológián alapuló 

kommunikációs formák. 

Információfogadás és  

-küldés, e-mail. 

Veszélyek. 

 

4.3. Médiainformatika. 

Céltudatos információszerzés. 

Életkornak megfelelő 

információhordozók körének 

bővítése, megismerésük, 

használatuk. 

A számítógépes technika 

felhasználása a tudás bővítésére 

egyre önállóbban. 

 

Információk küldése és fogadása 

minél önállóbban. 

Informatikai levelezési nyelv 

használata. 

Adatokkal való visszaélés 

veszélyeinek, 

következményeinek 

megismerése. 

Hatékony, céltudatos 

információszerzés gyakorlása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: fogalmazás. 

4.4. Információkezelés jogi és 

etikai vonatkozása 

Biztonsági kérdések 

 

4.5. Az e-szolgáltatások 

szerepe és használata. 

E-szolgáltatások a mindennapi 

életben. 

Információforrások biztonságos, 

etikus felhasználása.  

 

E-szolgáltatások jelentőségének 

megismerése. 

Gyermekeknek szóló 

szolgáltatások körének további 

bővítése. 

Kommunikáció a számítógép 

egy biztonságos csevegő 

programja segítségével, on-line 

beszélgetés.  

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

Informatikai levelezési nyelv, visszaélés, következmény, online, 

csevegőprogram, e-mail, honlap, kezdőoldal, link (hivatkozás). 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 5. Könyvtári informatika 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Tájékozódás betűrendben a könyvespolcon, könyvtárban – 

segítséggel.  

Szerző vagy cím alapján könyv kiválasztása a katalógusból – 

segítséggel. 

Tartalomjegyzék használata – segítséggel. 

Az olvasottakról beszámoló – kérdések alapján. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hagyományos és új információs eszközökön alapuló könyvtári 

szolgáltatások céltudatos használatának kialakítása. 

Tantárgyak anyagához megfelelő információs forrás kiválasztása, 

lehetőleg önállóan. 

Pozitív viszonyulás kialakítása a könyvtárhasználathoz. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

Lakóhelyi könyvtár. 

Bibliográfia. 

Kézikönyvek, lexikonok. 

Elektronikus könyvtár. 

Dokumentumok csoportosítása. 

Adott feladathoz segédanyag 

keresése önállóan vagy 

csoportmunkában – tanári 

irányítással. 

Keresési módszerek 

alkalmazása. 

Elektronikus könyvtárhasználat 

megismerése. 

Tematikus gyűjtőmunka – 

segítséggel.  

Médiumok típusba sorolása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

Tárgymutató, névmutató, kézikönyv, lexikon, ismeretterjesztő könyv. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén 

A számítógép főbb perifériás egységeinek használata önállóan vagy 

segítséggel, funkcióik ismerete. 

A számítógép és a mobilkommunikációs eszközök fontosabb 

alkalmazási területeinek és jelentőségüknek ismerete a mai 

társadalomban. 

A net célirányos használata. 

A program- és adatvédelem szabályainak betartása. 

Tapasztalatok az informatikai eszközök és információhordozók 

használatában. 

Az információforrások etikus használata. 

A számítógép-kezelés alapjainak elsajátítása. 

Többféle formázást tartalmazó, szöveges, rajzos, táblázatos 

dokumentumok elkészítése. 

Adatok táblázatos, diagramos, grafikonos megjelenítésének értelmezése. 

Információfeldolgozási képesség gyakorlati hasznosságának belátása. 

Testi és lelki egészség megóvása érdekében a függőség megelőzése, a 
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net veszélyeinek elhárítása. 

Törekvés a gyermeki adottságok kibontakoztatására. 

A számítógép egyre biztosabb, önálló kezelése. 

Iskolai algoritmusok értelmezése, minél önállóbb alkalmazása.  

Algoritmizáló képesség megerősödése, önállósulása. 

Grafikai kifejezőképesség önállósulása. 

Szabálykövető magatartás, megerősödött feladattudat kialakulása. 

Önbizalom, önértékelés fejlődése. 

Képesség céltudatos információszerzésre. 

Iskolai feladathoz dokumentum kiválasztása segítséggel, majd egyre 

önállóban. 

Tárgy- és névmutató használata. 

Beszámoló a szerzett információról – kérdések segítségével. 

Hagyományos és elektronikus könyvtárszolgáltatások igénybevétele 

tanauláshoz, szórakozáshoz. 

A korszerű technológiákon alapuló könyvtári ismerethordozókból, 

számítógépes, hálózatokból, multimédiás oktatóprogramokból történő 

információszerzés lehetőségének, módjának ismerete. 
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Műveltségi területek 

 

Életvitel és gyakorlati ismeretek 
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TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 
 

 

 

Óraszámok 

Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám 1 1 2 3 2 2 4 4 

Éves óraszám 37 37 74 111

11 

74 74 148 148 
 

Témakörök 
 
 

Témakörök 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

Személyes szükséglettel 

kapcsolatos teendők 

x x x x x x x x 

Anyagok alakítása, 

modellezés 

x x x x x x x x 

Háztartás, gazdálkodás, 

életmód 

x x x x x x x x 

Pályaorientáció - - - - - - x x 

 

 

 

1–2. évfolyam 
 

A tantárgy  célja: 

  az erkölcsi nevelés területén szükséges rend és magatartási formák szokássá alakítása 

  a koncentrált figyelem és  önállóság kialakítása 

 rendezett környezet megóvására való igény kialakítása 

 hagyomány ápolás 

 reális énkép és önismeret kialakítása 

 környezettudatosság kialakítása 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 1. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 
Órakeret

36 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyes higiénia, az esztétikus környezet és a kulturált étkezési 

szokások iránti igény kialakítása. 

Elemi szabályismeret, szabályalkalmazás, biztonságos gyalogos 

közlekedés kialakítása. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

1.1. Önkiszolgálás 

Öltözködés 

Étkezés 

Személyes tér gondozása 

(tanulóhely, játszóhely, 

tisztálkodás helye, ruházat) 

Igény a rendezett külső 

megjelenésre. 

Fokozódó önállósággal az 

aktuális tevékenységek 

gyakorlása, az időjárásnak 

megfelelő öltözék kiválasztása. 

Az étkezéshez kapcsolódó 

tevékenységek végzése, a 

szükséges eszközök kiválasztása, 

megfelelő használata. 

Az adott helyszínek és eszközök 

rendeltetésszerű, körültekintő 

használata és rendben tartásának 

gyakorlása.  

Ruhanemű elrakása, hajtogatása, 

lábbeli tisztítása. 

Környezetismeret: Az 

étkezési és 

tisztálkodási szokások 

játékos gyakorlása. 

A közvetlen 

környezet, iskola, 

lakóhely rendjének 

megteremtése, 

megóvása, ruházat, 

bútorzat tisztaságának 

megóvása. 

 

Testnevelés és sport: 

vezényszavak 

ismerete, teljesítése. 

1.2. Tisztálkodás (érzékszervek, 

kéz és láb tisztántartása, 

fogápolás) 

Eszközök 

Alkalmak 

Helyei 

Irányítással a tisztálkodás helyes 

menetének gyakorlása, 

személyes higiénét szolgáló 

gyakorlatok végzése.  

Helyes fogápolás. 

A tisztálkodás helyszíneinek 

megismerése, a tisztálkodási 

alkalmakhoz kötődő szituációs 

gyakorlatok végzése. 

1.3. Közlekedés 

Gyalogos közlekedés 

szabályai 

Közlekedés saját 

településen, az iskola 

környezetében (városban, 

faluban) 

Szabályok gyakorlása 

terepasztalon, maketten, 

csoportos tréning a terepen, 

valós helyzetben, folyamatosan 

(úttesten való átkelés, 

vészhelyzetek megfigyelése, 

felismerése). 

Beszámoló, gyűjtés, válogatás, 

csoportosítás, tanulmányi séta 

tapasztalatai alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Szekrény, fogas, öltöző, felsőruha, fehérnemű, lábbeli, fűzés, gombolás, 

megkötés, lábbeli, cipőkefe, cipőkrém, időjárás, étkezés, evőeszköz, 
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terítés, tálalás, abrosz, tanulóhely, játszóhely, mosdó, WC, tisztálkodási 

eszköz, lefekvés, felkelés, gyalogátkelőhely, zebra, forgalom, jelzőlámpa, 

jármű, rendőr, karjelzés, Állj! Várj! Indulj! Nézz körül! Balra, azután 

jobbra figyelj!  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Anyagok alakítása, modellezés  
Órakeret 

27 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az anyagok sokféleségének tudatosítása, változatos alakítási 

technikák elsajátítása, saját elképzelés megjelenítése az alkotásokban. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

2.1. Képlékeny anyagok 

alakítása 

Manipulálás homokkal, darával 

(homokozó, homoktábla, 

daratábla). 

Agyag, gyurma megmunkálása, 

gömb és hengerforma előállítása, 

adott formák keresése a 

környezetben.  

Matematika: 

azonosságok-

különbözőségek 

megállapítása, 

megnevezése, 

kifejezésük 

tevékenységgel, 

szóval, 

tulajdonságok 

változásának 

megfigyelése, 

megfogalmazása. 

 

Környezetismeret: 

szűkebb és tágabb 

környezet tárgyai, 

tulajdonságok 

megnevezése, 

összehasonlítása, 

megfigyelése. 

 

Vizuális kultúra: 

tájékozódás síkban, 

térben, színek, 

formaérzékelés, 

formafelismerés. 

2.2. Papírmunkák A papír fajtáinak, 

tulajdonságainak megismerése. 

Megmunkálása tépéssel, 

nyírással, vágással (olló 

használatának gyakorlása), 

hajtogatással. 

2.3. Manipuláció fonallal, 

zsineggel 

Formakövetés, formaalakítás, 

fűzés. 

Csokorkötés öltözködéshez, 

csomagoláshoz. 

2.4. Természetes anyagok  Gyűjtés, csoportosítás (kavics, 

termések, falevél), formakitöltés, 

alkotások készítése minta és 

egyéni elképzelés alapján. 

2.5. Modellezés Sík- és térbeli elemek (logikai 

készlet, színes rúd, építőkockák) 

felhasználásával, csoportosítás, 

válogatás forma, nagyság, szín 

alapján.  

Néhány elemből készült modell 

összeállítása minta alapján. 

Saját elképzelés alapján síkbeli 

és térbeli formák készítése 

spontán módon és előzetes terv 

alapján. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kemény, puha, képlékeny, homok, agyag, gyurma, sógyurma, 

gömbölyítés, hengerítés, sodrás, lapítás, mélyítés, csigavonal, papír, sima, 

gyűrt, hajtogatás, él, tépés, nyírás, nedvszívó, éghető, cérna, fonal, zsineg, 

spárga, szál, csomó, csomózás, csokor, természetes anyag, műanyag, 

termés, falevél, toboz, makk, csuhé, kavics, sík, tér, modell, makett, terv, 

tulajdonság, forma, szín, nagyság, méret. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 3. Háztartás, gazdálkodás, életmód 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Önmegfigyelés, érzések, tapasztalatok megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Képesség fejlesztése a tanuló saját testi fejlődésének, változásának 

tudatos figyelemmel kísérésére. 

Képesség kialakítása egészségi állapota regisztrálására, megbízható 

megfogalmazására. 

Ismeretek 
Fejlesztési 

követelmények/tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

3.1. Egészség, betegség 

 

3.2. Egészséges életmód 

kialakítása 

Saját test megfigyelése, a 

tapasztalt érzések felismerése, 

megnevezése. 

Napirend összeállítása. 

A rendszeres mozgás 

szükségességének felismerése. 

A munka és pihenés közötti 

egyensúlyra törekvés.  

Egészséges táplálkozás 

megismerése (kerülendő és 

fontos ételek megnevezése, 

csoportosítása). 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szókincsbővítés, 

kifejezőkészség 

fejlesztése.  

 

Testnevelés és sport: 

sportjátékok. 

 

Környezetismeret: 

séta, kirándulás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közérzet, hangulat, jól érzem magam. rosszul érzem magam, napirend, 

rendszeres, néha, testi változás (fogváltás), nélkülözhetetlen táplálék, 

kerülendő étel, ital.  

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végére 

Öltözködés, tisztálkodás tevékenységeinek elvégzése fokozódó 

önállósággal. 

Kulturált, szabályos étkezés. 

A közvetlen környezet rendben tartása. 

A gyalogos közlekedés szabályainak ismerete és betartása. 

A természetes anyagok minél szélesebb körének megismerése és 

használata.  

A megismert anyagok csoportosítása tulajdonságaik alapján. 

Anyagok alakításánál az alaptechnikák egyre önállóbb kivitelezése, az 

eszközök balesetmentes használata. 

Egyszerű, néhány elemből álló modell összeállítása utánzással és egyéni 

elképzelés alapján. 

A tanuló saját egészségi állapotának megbízható értékelése. 
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3–4. évfolyam 
 

A tantárgy célja: 

 alkotó munka megszerettetése 

 munkavégzés elemi szabályrendszereinek megismertetése 

 mások munkájának megbecsülése 

 közösségi élet normáihoz történő alkalmazkodás 

 közlekedés elemi szabályainak megismerése 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 1. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők  
Órakeret  

74 óra 

Előzetes tudás 
Egyszerűbb öltözködési, tisztálkodási, étkezési teendők közel önálló 

elvégzése. 

Fegyelmezett részvétel csoportos közlekedésben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszeres és következetes testi higiéné megteremtéséhez szükséges 

tevékenységek elsajátíttatása. 

A tevékenységek során előforduló veszélyek tudatosítása, és azok 

kivédésének megismertetése. 

A tömegközlekedés során a kulturált közlekedés illemszabályainak 

megismertetése és gyakoroltatása. 

A legfontosabb közlekedési jelzőtáblákra vonatkozó tudnivalók 

elsajátíttatása. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

1.1. Önkiszolgálás 

Öltözködés 

Igény a rendezett külső 

megjelenésre. 

Az öltözék kiválasztása több 

szempont mérlegelésével 

(időjárás, napszak, alkalom).  

Öltözködés tempójának és az 

önállóság fokának javítása 

(gombolás, csatolás, fűzés 

gyakorlása). 

Környezetismeret: 

információ, jelek, 

jelmagyarázat,  

közlekedési jelek,  

tiltást, veszélyt jelentő 

jelek.  

A gyerekekre 

leselkedő veszélyek.  

 

Vizuális kultúra: 

egyszerű jelzések, 

piktogramok 

megértése, 

plakátok értelmezése. 

Saját ruhanemű gondozása Hajtogatás gyakorlása, hiányok 

észlelése, jelzése (gombhiány, 

húzózár hibája). Ruhanemű 

gondos tárolása, számontartása 

(testneveléshez, úszáshoz). 

Étkezés Az étkezéshez kapcsolódó 

tevékenységek egyre önállóbb 

végzése, a tanult tevékenységek 

spontán elvégzése (gyümölcs 
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megmosása, étezéshez 

kapcsolódó helyi szokások 

spontán gyakorlása). 

Közösségi tér gondozása  Söprés, szemétgyűjtés, 

portalanítás. Takarítóeszközök 

ismerete, célszerű, rendszeres 

használata.  

1.2. Tisztálkodás (tusolás, fürdés 

menete, szabályai, haj- és 

körömápolás) 

A tisztálkodás helyes menetének 

gyakorlása, személyes higiénét 

szolgáló gyakorlatok végzése.  

A tisztálkodás helyszíneinek 

megismerése, a tisztálkodási 

alkalmakhoz kötődő gyakorlatok 

végzése. 

Veszélyforrások mosdóban, 

fürdőszobában, WC-n 

Szituációs gyakorlatok, 

veszélyforrások felismerése, 

csoportosítása, aktuális 

piktogramok megismerése. 

1.3. Közlekedés 

Tömegközlekedés 

Tömegközlekedési 

illemszabályok 

 

Jelzőtáblák 

Tömegközlekedés tudnivalóinak 

gyakorlása, közlekedési 

eszközök csoportosítása. 

Csoportos közlekedés gyakorlása 

valós helyzetekben. 

Gyakorlás modellált 

helyzetekben. 

A jelzőtáblák céljának, 

formájának, jelentésének 

tanulása, gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Napszak, alkalom, ünnepi ruha, sportruházat, ápoltság, aktuálisan 

használt konyhai eszközök és tevékenységek, áramütés, takarítóeszközök, 

veszélyes anyagok, piktogramok és jelentésük, tömegközlekedési 

eszközök, közlekedési jelzőtáblák, tiltó táblák, tájékoztató jelzések, 

udvariasság.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Anyagok alakítása, modellezés 
Órakeret  

44óra 

Előzetes tudás Anyagok és eszközök megbízható használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezet anyagaival kapcsolatos ismeretek bővítése. A tervezéshez 

szükséges képességek fejlesztése egyszerű tárgy készítése során. 

Finommozgások fejlesztése.  

Mérések pontos elvégzése. 

Modellezés menetének megtervezése, algoritmuskövetés fejlesztése. 
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Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

2.1. Fa megmunkálása 

Fa tulajdonságai, 

megmunkálásának eszközei. 

Fa használatának területei 

(épület, bútor, tüzelés, papír) 

Fából készült tárgyak keresése 

(válogatás, csoportosítás). 

Hurkapálcika, puhafa 

megmunkálása (darabolás, 

csiszolás, tördelés, faragás, 

festés, ragasztás, szegelés, 

szeghúzás). 

Környezetismeret: A 

környezetben 

előforduló gyakori 

anyagfélék, anyag-

forma kapcsolata, 

halmazállapot. 

Természetes és 

mesterséges anyagok 

(fa, fém, levegő, víz, 

talaj), anyagformák és 

tulajdonságaik. 

Az anyagok 

megmunkálhatósága. 

 

Vizuális kultúra: 

alkotótevékenység, 

egyszerű tárgyak 

készítése.  

2.2. Varrás, vágás 

Tű balesetmentes használatának 

szabályai 

Vágóeszközök balesetmentes 

használata 

Tű befűzése, csomó kötése. 

Egyszerű öltések gyakorlása 

papíron, textilen. 

Különböző anyagok (textil, 

műanyag, papír) vágása (csík, 

egyszerű formák). 

2.3. Természetes anyagok 

felhasználásával alkotások 

készítése 

Falevél préselése, ragasztása 

(képeslap). 

Kavics festése (állat, tárgyak). 

Termések, magok 

felhasználásával játékok, díszek 

készítése. 

2.4. Modellezés Terepasztalon, homokozóban 

térbeli alakzatok készítése 

tervek, minta alapján (vár, 

autópálya, vasútvonal). 

Kockákból, építőelemekből ház, 

házsor, utcakép építése 

(segítséggel) látszati rajz alapján. 

Fémépítőből egyszerűbb 

szerkezetek összeállítása, 

szerszámhasználat gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szalma, nád, mag, termés, fonal, alaklemez, befűzés, puhafa, keményfa, 

szeg, kalapács, harapófogó, mérés, mérőeszköz, pontosság, tervrajz, sík, 

tér.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 3. Háztartás, gazdálkodás, életmód 
Órakeret 

67 óra 

Előzetes tudás Az egészséges életmód elemi szabályainak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Teendők számbavétele a gyógyulás és az egészség megőrzésének 

érdekében.  

Az egészséges életmód iránti igény felkeltése. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

3.1. Teendők betegség, baleset 

esetén. 

Gyógyszerek tárolása, 

Szülő, tanár tájékoztatása, orvos, 

mentő értesítése (telefonálás 

gyakorlása, szerepjáték). 

Környezetismeret: 

Egészség és betegség.  

Helyes magatartási 
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alkalmazásuk feltételei. Gyógyszerekkel kapcsolatos 

veszélyek megismerése, 

balesetek elkerülése. 

formák a betegség 

megelőzésében. 

A mozgás szerepe az 

egészséges 

életmódban. 

Egészséges 

táplálkozás. 

Káros élvezeti szerek 

hatása a szervezetre. 

Energiatakarékosság, 

takarékosság az 

árammal, a vízzel. 

Fűtés, szellőztetés. 

3.2. Egészséges életmód Az egészséges életmód 

kialakításának feltételei, 

előnyeinek megismerése a saját 

egészség fenntartásában 

(egészséges táplálkozás, 

rendszeres mozgás, káros 

szokások elutasítása).  

3.3. Munkamegosztás a 

családban 

Saját környezet rendben 

tartása 

Részvétel a családi munkában 

(vásárlás, takarítási munkák). 

Rendezett környezet kialakítása 

és fenntartása, szelektív 

hulladékgyűjtés. 

Takarítás, takarítási eszközök. 

Növényápolás, kisállat 

gondozása a tanuló 

környezetében. 

Az élőlények tartásával járó 

felelősség megismerése, 

növények és állatok 

gondozásához kapcsolódó 

teendők számbavétele 

(rendszeresség, felelősség, 

megbízhatóság). 

3.4. Takarékosság A személyes teendők 

számbavétele a takarékosság 

körében (víz, villany, fűtés, 

ruhák megkímélése, zsebpénz 

beosztása) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Veszélyforrás, segítségkérés helyszínei, formája, egészséges életmód, 

döntés, választás, káros szokás, felelősség, gondozási feladat, 

rendszeresség, megbízhatóság, takarékosság, pazarlás.  

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végére 

A test és a ruházat gondozása, a kapcsolódó alapvető tevékenységek, 

szokások ismerete és rendszeres elvégzése. 

A tanuló környezetében meglévő veszélyforrások ismerete és elkerülése. 

Takarítóeszközök ismerete, célszerű használata.  

A gyalogos közlekedés szabályainak helyes alkalmazása a gyakorlatban, 

a tömegközlekedés eszközeinek és módjának ismerete, a közlekedési 

jelzőtáblák utasításainak megértése. 

Néhány famegmunkálási, alakítási eszköz és technika elsajátítása, 

irányítással használati tárgy készítése. 

Varróeszközök használata, egyszerű öltésekkel varrás. 

Esztétikus alkotások készítése természetes anyagokból. 

Makettek, modellek készítése tervrajz alapján, változatos 

anyagfelhasználással. 

Az egészséges életmód érdekében szükséges tennivalók megismerése. 

Aktív részvétel a család életében, képességének megfelelő feladat 

vállalásával. 

Életkorának és képességeinek megfelelően ismeretek az 

energiatakarékosságról, a szelektív hulladékgyűjtésről. 
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5-8. évfolyam 
 

Célok 

 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 egyszerü, 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 egyszerübb  

technikáinak gyakorlására,  elsajátítására. 

 

Feladatok 
 

 Biztosítson gazdag tapasztalatszerzést - az egyszerü érzékszervi 

benyomásoktól  a  bonyolultabb  gondolati  müveletekig  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 müveleti algoritmusok 

alkalmazására, egyszerü 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.  

 

5-6. évfolyam 
 

A tantárgy célja: 

  A technikai környezet megismertetése, a pozitív viszonyulás 

fejlesztése. 

 A tapasztalatgyűjtés előségítése, az aktív alkotótevékenység 

biztosítása. 

 A szociális képességek pozitív irányú 

fejlesztése. 

 A képzelőerő  aktivitása, a  manuálitás, a probléma felfedező elemző 

képesség 

fejlesztése. 

 Az ismeretek, a műveletek, a munkaszokások bővítése a környező  világ 

anyagaival kapcsolatosan. 

 Balesetmentes szerszámhasználat  

begyakorlása.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 1. A személyes szükségletekkel kapcsolatos teendők 
Órakeret 

74 óra 

Előzetes tudás Gyakorlottság az önkiszolgálásban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ápolt, kulturált megjelenéshez szükséges rutinfeladatok megbízható 

elvégzése. 

Biztonságos közlekedés szabályainak elsajátíttatása. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

1.1. Önkiszolgálás 

Öltözködés 

Divattal, öltözködéssel 

kapcsolatos ismeretek szerzése 

(üzletek kínálata, divatlapok 

tanulmányozása, egyéni ízlés, 

előnyös viselet, öltözködési 

stílus). 

Természetismeret: A 

serdülőkor 

sajátosságai. 

Összefüggések 

felismerése az étkezés 

minősége és az 

egészség között. 
Saját ruhanemű gondozása Fehérnemű-használat 

fontosságának belátása (napi 

váltás, mosás). 

Étkezés Korszerű, sokoldalú táplálkozás 

megismerése (tanulmányi séta, 

üzletek kínálata, saját tapasztalat 

elmondása, fogyókúra, 

táplálkozási zavarok 

felismerése). 

1.2. Tisztálkodás (a pubertáskor 

testi higiénéje)  

Megbízható, önálló tisztálkodás, 

körömápolás, testápoló szerek 

használatának gyakorlása. 

Dezodorálás. 

1.3. Közlekedés 

Tömegközlekedés 

Kerékpáros közlekedés 

Illemszabályok 

Jelzőtáblák 

Az időjárás hatásának 

felismerése a közlekedés 

biztonságára (gyűjtőmunka, 

baleseti leírások, statisztika).  

Kerékpározás szabályainak 

megismerése. Előzékenység, 

udvariasság szabályainak 

megismerése, gyakorlása. 

A közlekedési táblák 

ismeretének bővítése, 

tanulmányi séta forgalmas 

csomópontokon, közlekedési 

parkban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Divat, ízléses, előnyös, kirívó, fogyókúra, táplálkozási zavar, anorexia, 

elhízás, pubertáskor, testi változás, testápolás, közlekedési szabály, 

baleseti statisztika, időjárási front, rendőri intézkedés, közlekedési 

csomópont, forgalomirányítás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Anyagok alakítása, modellezés  
Órakeret 

44 óra 

Előzetes tudás Elemi munkaszokások ismerete, helyes testtartás, rend, 

balesetvédelem, anyagtakarékosság jelentősége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tevékenységek örömének biztosítása. 

Esztétikus munkadarabok készítése során az önállóság növelése. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

2.1. Papírmunkák Papír (selyempapír, karton, 

krepp-papír újságpapír, 

hullámpapír) megmunkálása 

(karcolás, festés, lyukasztás, 

ragasztás, papírmasé), tárgyak 

készítése alkalmakra (jelmez, 

álarc, dekoráció, ajándék).  

Vizuális kultúra: 

alkotás változatos 

technikával. 

 

Matematika: mérés, 

becslés, kicsinyítés, 

nagyítás. 

 

Informatika: 

alkotások 

dokumentálása 

(digitális fénykép).  

 

Természetismeret: 

szelektív 

hulladékgyűjtés, 

újrahasznosítás. 

2.2. Drót, zsineg, fonal, alufólia 

alakítása 

Formák, tárgyak készítése minta 

és egyéni elképzelés alapján. 

Fonás, sodrás, hajlítás. 

2.3. Természetes anyagok 

használata 

Toboz, makk, csuhé, kavics, 

parafa, termések 

felhasználásával babák, díszek, 

képek készítése (festés, 

ragasztás). 

2.4. Modellezés Egyszerű ház megtervezése, 

alaprajz, nézeti rajzok és látszati 

rajz alapján. Makett készítése. A 

házépítés modellezése. 

Építőanyagok megismerése 

tanulmányi kirándulások során 

(építkezés, szaküzlet 

felkeresése). 

Építés, szerelés fémépítő és 

tetszés szerinti építőjáték 

felhasználásával (autó, daru, 

kerítés, jelzőlámpa). 

Különböző méretű csavarok, 

anyák összeszerelése. 

Puhafa ragasztása, faragása, 

szögelése, szögek kihúzása, 

kalapács, fogó használata 

(képkeret). 

2.5. Hulladékkezelés Törekvés a takarékos 

anyaghasználatra, szelektív 

hulladékgyűjtés, újrahasznosítás 

területeinek megismerése, 

lehetőségek szerinti gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/ Papírfajta, tervrajz, lépték, arány, építési mód, épületelem, funkció, 
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fogalmak szelektív, újrahasznosítás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 3. Háztartás, gazdálkodás, életmód 
Órakeret 

67 óra 

Előzetes tudás 
Az egészséges életmód elveinek elfogadása. 

Igény a környezet rendjére.  

Elemi szintű takarékossági technikák ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ok-okozati összefüggések felismerése képességének fejlesztése. 

Problémamegoldó képesség fejlesztése. 

Pénzügyi ismeretek bővítése. 

Igények és lehetőségek felmérése, képesség kialakítása ezek 

mérlegelésére. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

3.1. Egészség-betegség: 

betegségmegelőzés 

3.2. Egészséges életmód 

Különféle szituációk 

feldolgozása (tréning, 

szerepjáték). 

Táplálkozás: javasolt és kevésbé 

javasolt élelmiszerek gyűjtése, 

csoportosítása. 

Mozgás, sport területei a 

mindennapi tevékenységek 

között (testedzés, kondicionálás, 

természetjárás).  

Természetismeret: 

Viselkedés betegség 

esetén. 

Veszélyeztető 

magatartásformák 

felismerése. 

A károsító szerek 

elutasítása. 

Környezetszennyezés, 

levegő-, talaj-, 

vízszennyezés. 

 

Informatika: 

gyűjtőmunka az 

internet segítségével. 

 

Matematika: 

műveletek végzése, 

költségvetés. 

3.3. Takarékos energiafogyasztás A víz-, elektromosság-, 

hőenergia használata során 

alkalmazható takarékossági 

technikák (energiatakarékos 

égők, szigetelés, odafigyelés a 

vízcsapok kifogástalan 

működésére). 

3.4. Házimunkák 

Lakásgondozás 

Rendszeres és időközönként 

szükséges munkák elvégzése 

(csoportosítás, gyakorlás, 

tanulmányi séta). 

Tevékenység tervezése, 

gyakorlása, utómunkák.  

Ételkészítés Vendéglátás (szituációs 

gyakorlatok). 

3.3. Gazdálkodás  A család költségvetése, bevétel, 

kiadás. 

Közüzemi számlák 

tanulmányozása, 

összehasonlítása (a tapasztaltak 

elemzése). 

Példák átmeneti pénzügyi 

zavarok kezelésére.  
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Vásárlás Zsebpénz, háztartási pénz, 

vásárlások tervezése, akciók, 

kedvezmények, diszkont, 

internetes vásárlás – ismeretek 

szerzése, tapasztalatok 

megbeszélése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tápanyag, zsír, szénhidrát, vitamin, kondicionálás, energiafajta, 

házimunka, eszköz, tevékenység, költségvetés, bevétel, kiadás, banki 

művelet, kölcsön, kamat, határidő, akció, leértékelés, kedvezmény. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végére 

Ápolt, kulturált megjelenés, következetes és rendszeres testápolás. 

Az élelmiszerek ismerete és csoportosítása az egészséges táplálkozás 

megvalósítása és az étkezési zavarok elkerülése érdekében. 

A test változásainak érzékelése, a pubertáskornak megfelelő higiéniás 

szokások bevezetése. 

Önállósulás a gyalogos és közösségi közlekedésben, a kerékpáros 

közlekedés szabályainak elsajátítása. 

Új anyagok és újabb technikák megismerése a tárgyak alakításához, 

modellek készítéséhez. 

Az egészséges életmód érdekében szükséges tennivalók körének 

bővítése.  

A tanuló életkorának és képességeinek megfelelően ismeretek az 

energiatakarékosságról, a szelektív hulladékgyűjtésről. 

A gazdálkodással és pénzhasználattal kapcsolatos fogalmak 

megismerése.  

 

 

7–8. évfolyam 
 

A szakasz célja : 

 Felkészíteni  a  tanulókat  az  önálló  életvitelre,  az  életüket  

érintő  döntések meghozatalára 

 Ismereteket  nyújtani,  tapasztalatok  birtokába  juttatni  a  

pályaválasztásról, szakmatanulási    lehetőségekről. 

 Bővíteni a tanulók anyag- és eszközismeretét. 

 Gyakorlottságot elérni a munkamenet tervezésében, az

 algoritmusok használatában. 

 Az érdeklődés felkeltése a termelés, a gazdálkodás iránt. 

 A háztartásvezetés és szervezés készségeinek fejlesztése. 

 Korszerű ismeretek nyújtása a lakás, a ruházat, a lakókörnyezet a 

táplálkozás, az ételkészítés   területén. 

 A feladattudat, a kitartás, az akarat, az erőnlét fokozása. 

 Pozitív viszonyulás és attitüd kialakítása az együttműködésben, a 

munka, a feladat elfogadásában, a normák, szabályok elfogadásában.  

 A közlekedési önállóság, a felelősségteljes részvétel és magatartás 

kialakítása 

 felismertetni a munka és technika szükségességét és hasznát az ember 

életében. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 1. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők  
Órakeret 

108 óra 

Előzetes tudás Következetes testápolás, tudatos higiénés magatartás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az esztétikus külső megjelenésre törekvés erősítése. 

A tájékozódás eszközeinek és módjának megismertetése és 

alkalmazása. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

1.1.Önkiszolgálás Önállóság a személyes teendők 

elvégzésében (a tanultak 

alkalmazása a napi 

tevékenységekben, a 

szolgáltatások rendszeres 

igénybevétele, fodrász, 

bőrápolás, kozmetikai szerek, 

sminkelés, körömápolás), a 

túlzások kerülése. 

Földrajz: tájékozódás 

a térképen. 

 

Informatika: internet: 

menetrend használata, 

útvonaltervezés. 

1.2. Közlekedés A település közlekedési 

viszonyainak ismerete.  

Tájékozódás a térképen. 

Közlekedési útvonal 

kiválasztása. 

A közlekedési szabályok 

ismerete és betartása.  

Tájékozódás a menetrendben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Bőrápolás, sminkelés, alkalomnak megfelelés, térképfajta, közlekedési 

útvonal, közlekedési szabály és jelzés, menetrend.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Anyagok alakítása, modellezés   
Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás Konkrét tárgy megfigyelése, lényeges és lényegtelen körülmény 

felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Műveleti algoritmusok pontos követése a tervezésben és a 

kivitelezésben. 

Egyszerűbb hibák felfedezése és javítása irányítással. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

2.1. Modellezés Általánosan használt egyszerű 

gépek, berendezések (működő 

modellek) készítése, 

tanulmányozása. 

Csengő, elemlámpa, izzó 

ellenőrzése, belső égésű motor 

modelljének tanulmányozása. 

Vasúti pálya, vasúti modell 

működésének megfigyelése. 

Természetismeret: 

egyszerű szerkezetek 

működési elve, 

balesetvédelmi 

ismeretek. 
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Háztartási gépek használata, 

világítás, fűtés, vízhasználat 

(balesetmentes, szakszerű 

használat, időzítő, fokozat 

beállítása), az eszközök 

megfigyelése működés közben. 

Háztartási eszközök hibájának 

megfigyelése (csöpögő csap, 

WC-tartály, festékhiba, 

szobanövény átültetése) és 

javítása irányítással. 

Makett készítése változatos 

anyagokból, építőelemekből. 

Alaprajz, térkép 

tanulmányozása, készítése, 

eligazodás alaprajzon, térképen. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gép, technikai rendszer, belső égésű motor, elektromos hálózat, 

biztosíték, áramtalanítás, mérőóra-állás, vízvezeték, gázvezeték, időzítő, 

tömítés, hőfokszabályozó, balesetvédelem, használati utasítás, garancia. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 3. Háztartás, gazdálkodás  
Órakeret 

108 óra 

Előzetes tudás A pénz értékének ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vásárlói jogok megismerése, és szükség esetén alkalmazása. 

A gazdálkodással, pénzkezeléssel kapcsolatos elemi összefüggések 

felismerése. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

3.1. Vásárlás. Szavatosság. 

Jótállás. Garancia. 

Csere. 

Vásárlás során lényeges 

körülmények mérlegelése. 

Szavatossági idő, kezelés, 

fogyaszthatóság, tárolás módja a 

piktogramokon: piktogramok 

megfigyelése, leolvasása. 

Vásárolt áru cseréje, a feltételek 

megismerése. 

Matematika: 

kamatszámítás, 

százalékszámítás. 

3.2. Háztartási 

pénzgazdálkodás 

Bevétel, kiadás tervezése, fiktív és 

valós adatokkal. Közüzemi 

számlák tanulmányozása, 

értelmezése.  

Háztartási füzet használata 

(zsebpénz felhasználásának 

figyelemmel kísérése, a kiadások 

elemzése, hasznos vagy 

haszontalan célra költötte-e, 

gyűjtés nagyobb vásárlás 

megvalósítására). 
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3.3. Felelős pénzkezelés Készpénz, bankkártya használata.  

Megtakarítások, kölcsön, 

törlesztés.  

Bank felkeresése, viselkedési 

szabályok megismerése, betartása; 

tennivalók, szükséges 

dokumentumok megismerése a 

banki szolgáltatás 

igénybevételéhez. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bevétel, kiadás, rezsi, háztartási füzet, készpénz, bankkártya, jelszó, 

automata, átutalás, kamat, kölcsön, jelzálog, árverezés, megtakarítás, 

pontosság, folyószámla. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 4. Pályaorientáció  
Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás Önismeret.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szakmák, és a szükséges képességek minél szélesebb körű 

megismertetése. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

4.1. Önismeret. Képességek. 

Főbb érdeklődési területek. 

Önismereti foglalkozások, 

tréning; szívesen végzett 

tevékenységek, érdeklődés 

irányának számbavétele, 

megfogalmazása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: értő 

olvasás, fogalmazási 

készség. 

 

Informatika: 

tájékozódás az 

interneten. 

4.2. Pályaválasztással 

kapcsolatos alapfogalmak. 

A felmerült alapfogalmak 

megismerése, értelmezése, 

gyakorlati példák keresése, 

megbeszélése. 

4.3. Pályaképek, pályatükrök, 

egyes foglalkozások 

megismerése. 

Foglalkozások, a szükséges 

készségek, a végett 

tevékenységek, eszközök 

számbavétele. 

Üzemlátogatás. Munkahelyek, 

foglalkozások megfigyelése. 

4.4. Pályaalkalmasság. A vizsgált foglalkozásokhoz 

szükséges képességek, készségek 

számbavétele. 

4.5. Pályaválasztással 

kapcsolatos dokumentumok. 

Önéletrajz készítése, jelentkezési 

lap tanulmányozása, kitöltése. 

4.6. Továbbtanulási, 

szakmatanulási lehetőségek. 

 

4.7. A munkavállalás feltételei. 

Pályaválasztási tanácsadó 

felkeresése. Pályaválasztási 

kézikönyv, szakmákkal 

kapcsolatos ismertető 

tanulmányozása. 
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Tájékozódás a munkaerőpiacon. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Önismeret, tréning, képesség, készség, őszinteség, továbbtanulás, 

pályaválasztás, pályaalkalmasság, önéletrajz, pályaválasztási tanácsadó, 

jelentkezési lap, foglalkozás, szakma, munkaügyi központ, munkakör, 

beosztás.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végére 

Ápolt, kulturált megjelenés, következetes és rendszeres testápolás. 

Tájékozódás térképen, közlekedési jelzések felismerése és alkalmazása. 

Menetrend használata. Közlekedéssel kapcsolatos tájékoztatás 

figyelemmel kísérése. 

Működő modellek készítése irányítással.  

Vásárlással, szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos fogyasztóvédelmi 

szabályok és információk ismerete. 

Háztartási pénzgazdálkodás, felelős pénzkezelés elemeinek megértése, 

az ismeretek alkalmazása. 

Pályaválasztás során felmerülő szempontok és teendők megismerése és 

mérlegelése a helyes döntés érdekében. 
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Műveltségi területek 

 

 

Osztályfőnöki 
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OSZTÁLYFŐNÖKI 
 

 

Óraszámok 

 
Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám - - - - 1 1 1 1 

Éves óraszám     -    -     -     -    37    37    37    37 
 

 

 

Témakörök 

 
Témakör Évfolyamok 

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

Közösség és személyiség - - - - x x x x 

Tanulás és munka - - - - x x x x 

Én és a társadalom - - - - x x x x 

Egészséges életmód - - - - x x x x 

 

 

5–8. évfolyam 
 
 
A gyógypedagógiai nevelésben – az általános képzési feladatokon túl sajátos módon 

vetődik  fel  a  habilitációs,  rehabilitációs  célokat  szolgáló  fejlesztő  programok 

tréningek szerepe, amelyet a Közoktatásról szóló törvény is megfogalmaz. Ezekben a 

programokban a fogyatékos tanuló különleges szükségeltei fogalmazódnak meg a 

személyiségfejlesztésre, a személyiségkorrekcióra, funkciófejlesztésre irányulva, de az 

életkori jellegzetességekre is figyelve.  

A Nemzeti Alaptanterv bevezetésével az osztályfőnöki feladatkör értelmezése, 

tartalmának meghatározása – de a funkció megőrzése, vagy elhagyása is – az adott 

iskola hatáskörébe került. Ezzel új korszak, új pedagógusszerep kezdődik a 

közoktatásban, így a gyógypedagógiai nevelésben is.  

A gyógypedagógia számára nagy veszteséget jelente, ha az osztályfőnöki órák 

funkcióját, a személyiségfejlesztésben betöltött szerepét elveszítené.  

A magatartás, a viselkedési zavarok korrekciója, a szociális képességek, a szociabilitás 

fejlesztése (a mikro- és makrokörnyezetben) mind a különleges szükséglet kielégítését 

szolgálja és az osztályfőnöki órák keretei között – osztály, vagy csoport formában – 

megoldható. Ezeken a foglalkozásokon  jól  beilleszthetők  a  NAT  közös  

követelményi,  mint  a  Testi és lelki egészség, a Tanulás, a Pályaorientáció, a 

Kommunikáció. A személyiség fejlesztéséhez, a szociális képességek alakításához 

felhasználhatók, beemelhetők az emberismeret egyes elemei is.  

Ezáltal  az  osztályfőnöki  órák  elsődlegesen habilitációs, rehabilitációs célokat 

szolgálnak. 
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A kisiskolás korban előtérbe kerülnek azok a terápiás eljárások, amelyek a tanulók testi, 

lelki, szellemi fejlesztésének feltételrendszerét teremtik meg. Az elvárt, a helyes 

magatartási, viselkedési szokások, a társas kapcsolatok, kötődések kialakítása a feladat – 

a szabálytudat erősítése, az énkép, az önértékelés alakítása, az érzelmi egyensúly, a 

fogékonyság, az aktivitás megteremtése kerül a gyógypedagógiai munka középpontjába. 

Mindez olyan közeget feltételez, ahol lehetőség nyílik a közvetlen érzéki 

tapasztalatszerzésre, a gyakorlati cselekvésre a konkrét megfigyelésre. A 

foglalkozásoknak az egyéni adottságokra figyelve, differenciált módon kell szerveződni 

szerepeltetve a játékos gyakorlatokat, a szituációs és szerepjátékokat, a kreativitást 

fejlesztő foglalkozásokat, a  saját élményre  épülő,  szabad  interakciós  beszélgetéseket. 

 

 

A serdülőkorú tanulók nevelése jelentős tartalmi és módszerbeli váltást kíván az 

osztályfőnöki munkában – fejlesztő program kimunkálásában. A kamaszokat a testi- 

lelki felerősödés, az érzékenység, az önmegvalósítás igénye, a kritikai érzék, de az 

agresszív fellépés is egyaránt jellemezheti. Mindene jellegzetességek bővülnek az egyesi 

jegyekkel és a fogyatékosság által módosult pszichés tulajdonságokkal. Az osztályfőnöki 

órák a bensőséges beszélgetésekre, a szituációs és szerepjátékokra, drámajátékokra és az 

elemző érzékelésére, helyzetek megítélésére, vélemények elmondására, megvitatására 

adnak lehetőséget, amelyek egyben terápiás célokat, feladatokat szolgálnak. 

 

 

Az osztályfőnöki órák elsődleges célja és feladata a személy alakítása, a szociális 

képességek fejlesztése, a magatartási és viselkedési zavarok kezelése, szokások, 

szokásrendszerek, normák kialakítása, elfogadtatása a zökkenőmentes habilitáció, 

rehabilitáció megteremtése céljából. A tartalmak felsorolása nem zárja ki annak 

lehetőségét, hogy a tanulók spontán megnyilvánulása, napi problémája ne kapjon helyet 

ezeken a beszélgetéseken. Főként az osztályban, a csoportban megélt saját élmények, 

eseti konfliktusok, a kudarcok feldolgozása, az ellentmondásosság az értelmezés, az 

eligazodás kerül előtérbe. Mindez segíti a szociális képességek fejlesztését, a 

szocibilitást, a személyiség stabilizálását. 

 

 

Az osztályfőnöki órának nem az a feladata, hogy a tanulók tanórán mutatott 

teljesítményét az ötfokú skálán megjelenítse, hanem hogy a személyiségük alakulását 

nyomon követve szintetizálja a nevelési folyamatot, formálja a pozitív attitüdöt. Az 

osztályfőnöki órák terápiás jellege hangsúlyozott, az egyénhez, a sérüléshez, a speciális 

szükséglethez igazított módszerek, tartalmak szolgálják az eredményes habilitációt. 

Az osztályfőnök – a sérülésspecifikumok figyelembevételével – az életkori, kamaszkori 

sajátosságokból kiindulva a  személyiség fejlődésében, alakulásában, 

megnyilvánulásában bizonyos elvárásokat fogalmazhat meg, amelyet viszonyítási 

alapként kezelhet a tanuló személyiségfejlődésének megítélésében. 
 
 
 

Célok 
 

 Sérülésspecifikus eljárások alkalmazásával fejleszteni a tanulók társas 

kapcsolatát, a helyes magatartási és viselkedési szokások elsajátítását, a 

szabálytudat   erősítését. 

 Az egyéni szükségletek mentén építkezve az énkép, az önértékelés alakítása, 

az érzelmi egyensúly, a jó iránti fogékonyság megteremtése. 

 A konkrét tapasztalatok és élmények feldolgozásával, értelmezésével 
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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. 

 Gyüjtsön  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. 

 Gyüjtsön tapasztalatokat a munka világáról, a szakmákról. 

 Feladat továbbá a vonzódások, lehetőségek mérlegelése – szakmatanulási 

lehetőségek a képességnek megfelelően –, a képességfejlesztés útjainak, 

módjainak számbavétele az életcélok elérése érdekében. 
 

Az osztályfőnöki óra sajátos jellege, funkciója nem teszi szükségessé a 

hagyományos módon történő ellenőrzést, értékelést, osztályozást. 

 
Fejlesztendő készségek, képességek, attitüdök 

 
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 
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5–6. évfolyam 

Célok :  

 

 

 a tanulók önmagukért és a társakért való felelősségvállalásának kialakítása 

  önismeret és társas kultúra fejlesztése 

 családi életre nevelés 

 tanulás tanítása 

 nemzeti öntudat , hazafias nevelés 

 médiatudatosság kialakítása 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Közösség és személyiség 

Órakeret 

 25 óra 

Előzetes tudás 

Az én és mások reláció felismerése, az évfolyamszintű társas 

kapcsolatok alakulásának figyelemmel kísérése, megállapítások, 

észrevételek megtétele. 

Az iskolai szabályok betartásának, a szabályok alkalmazásának 

képessége. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Megfigyelőképesség fejlesztése, a tanuló saját viselkedésének, 

reakcióinak, cselekedeteinek önmegfigyelésen alapuló értékelése. 

Kommunikáció, véleménynyilvánítás képességének fejlesztése. A 

kulturált vita és konfliktuskezelés készségeinek fejlesztése. 

Beleérző képesség, tolerancia fejlesztése, a saját és a mások 

cselekedeteiért érzett felelősségérzet felkeltése. Kooperatív 

technikák alkalmazása. 

Képességfejlesztési fókuszok: nyitottság, együttműködés, 

kommunikáció, figyelem, empátia, önkifejezés, véleményalkotás, 

-nyilvánítás, vitakészség, felelősség. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

1. Önismeret: 

tulajdonság, 

viselkedés, 

önmegfigyelésen 

alapuló felismerés, 

befolyásolás 

2. Közösségek, 

amelyekben élek: 

iskola, évfolyam, 

család 

Saját élmények gyűjtése, 

feldolgozása. Tulajdonságlista 

készítése, értelmezése. 

Az évfolyam mint közösség. A 

közösség életét befolyásoló 

szabályok szerepe az iskolai 

életben. 

Drámajátékok: konfliktus, vita, 

feloldás, megbeszélés, 

viszonyulás a témához. 

Társas kapcsolatok az 

évfolyamban, a kapcsolatok 

kialakulása, változásai, alapvető 

illemszabályok betartása.  

A család mint egység, 

kapcsolatok, szerepek, feladatok. 

Hon-és népismeret: az 

én világom. 
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Helyem az évfolyamközösségben, 

a családban. 

A közösség céljai, feladatai, az 

együttműködő közösség, a közös 

célok elérésének segítő és 

akadályozó tényezői. 

Együttműködésen, 

munkamegosztáson alapuló 

ismeretszerzés. 

Felelősségtudat, lelkiismeretesség 

a társainkhoz, a családtagokhoz 

fűződő viszonyban. Őszinteség, 

segítőkészség. 

Helyzetgyakorlatok, szituációs 

játékok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Önismeret, tulajdonság, viselkedés, társas kapcsolat, vélemény, 

együttműködés, érték, elfogadás, viszony, szabálykövetés. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tanulás és munka 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Az önmegfigyelés, mások megfigyelése alapján megállapítások 

megtétele, következtetések levonása. 

Irányított, önálló tanulás, munkavégzés képessége. Különböző 

foglalkozások ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulás iránti motiváció, pozitív attitűd fejlesztése. 

Az önállóság iránti igény, a felelősségérzet fejlesztése, erősítése. 

Egyéni tanulási módszerek alkalmazásának alapozása, fejlesztése. 

Képességfejlesztési fókuszok: együttműködés, bizalom, 

önkifejezés, kitartás. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási 

pontok 

1. A tanulás: motívumok, a 

tanulást segítő és nehezítő 

tényezők. A tanulás 

tervezése, egyéni tanulási 

stílus, tanulási stratégiák. 

2. A munka: munkavégzés a 

családban, az iskolában. 

A munka és a személyiség, 

munkasiker, kudarc, 

munkafegyelem. 

A tanulás és a munka 

értékelése, önértékelés, 

külső értékelés. 

A különböző tantárgyak 

tanulását segítő speciális 

ötletek, eljárások.  

Tanulási szokások, módok, 

technikák, az önismereten 

alapuló tanulási módszerek 

kialakítása, kimunkálása, a 

tantárgyankénti speciális 

tanulási technikák 

alkalmazása.  

A tanulás megtervezése, 

naplóvezetés a 

tapasztalatokról, 

következtetések, változtatások, 

célkitűzések segítséggel 

történő megfogalmazása, 

Életvitel és 

gyakorlati ismeretek: 

foglalkozások, 

mesterségek; család, 

háztartási munka. 
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folyamatos értékelés. 

Különböző foglalkozások 

ismerete, a végzésükhöz 

szükséges tudáselemek 

összegyűjtése, elemzése. 

Kedvelt tevékenységek, 

összefüggések ezek és egyes 

foglalkozások között 

(pályatükör). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Figyelem, koncentrálás, értékelés, önértékelés, tervezés, szervezés, 

választás. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Én és a társadalom Órakeret 18 óra 

Előzetes tudás 

A tanuló ismeri és egymástól jól elkülöníti az egyes társadalmi 

színtereket. Felismeri helyét és ismeri szerepeit a különböző 

közösségekben. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

Együttműködésen alapuló aktív részvétel a különböző színtereken 

zajló társadalmi eseményekben. Egymásra figyelés, alkalmazkodás 

erősítése különböző közösségekben. 

Képességfejlesztési fókuszok: konstruktív kommunikáció, tolerancia, 

bizalom, együttérzés, a közvetlen környezet értékeihez való 

ragaszkodás, érdeklődés az életkorának megfelelő állampolgári 

szerepvállalás iránt. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási 

pontok 

Életem színterei: az otthon, 

az iskola, a lakóhely 

– A családban: a család 

fogalma, típusai, tagjai, 

feladatai 

– Az iskolában: 

közösségek, szerepek, 

feladatok 

– A lakóhelyen: helyi 

társadalmi események, a 

részvétel lehetőségei 

A család és annak szerepe az egyén 

egészséges, harmonikus 

fejlődésében; a család feladatai: 

szeretet, érzelmi biztonság. 

Munkamegosztás a családban, 

szokások, ünnepek a családban. 

Alkalmazkodás az iskola 

rendjéhez, társakhoz, tanárokhoz; 

az iskola törvénye: a Házirend; az 

iskola hagyományainak 

megismerése, ápolása. 

Az iskolai és otthoni élet 

összehasonlítása, egyezőségek, 

különbségek, ezek eredete, a 

különbségek elfogadása. 

A helyi társadalmi eseményekről 

tájékozódás a médiumokon 

keresztül, személyes részvétel. 

Nemzeti ünnepeink: március 15.; 

augusztus 20.; október 23.,  

az ünnepek helyi aktualitásai, 

helytörténeti vonatkozások, 

Hon-és népismeret: 

az én világom. 
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történelmi emlékhelyek 

megismerése, személyes részvétel. 

A lakóhelyi környezet kulturális 

értékei, hagyományai, természeti 

kincsei, a 

megismételhetetlenségből is adódó 

ragaszkodás, a megóvás 

felelőssége. Az összefogás 

jelentősége az értékek védelme 

érdekében. Emlékhelyek, 

múzeumok, kulturális események 

látogatása. Természetvédelmi 

„őrjárat”. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Család, családtag, családi és nemzeti ünnep, hagyományápolás, érték. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészséges életmód 

Órakeret 

16óra 

Előzetes tudás 

A tanuló ismeri legjellemzőbb tulajdonságait, különbséget tesz 

pozitív és negatív tulajdonságok, viselkedések között. Fogékony 

mások véleményére, képes kulturált véleményalkotásra. 

Képes megfigyelni érzéseit, nyitott mások érzései iránt. 

Ismeri az egészséges táplálkozás, a sport jelentőségét. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A lelki egészség (mentálhigiéné) iránti igény felkeltése, ennek 

kialakításához és megőrzéséhez szükséges készségek, képességek 

kialakítása.  

Az egészségmegőrzés igényének kialakítása, az egészségkárosító 

szokások kialakulásának megelőzése. 

Képességfejlesztési fókuszok: önismeret, önértékelés, akaraterő, 

válogatás, rendszerezés, ok-okozati összefüggéslátás. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

Lelki egészség: énerősítés, 

belső egyensúly. 

Testi egészség: étkezés, 

testedzés, sport, 

kikapcsolódás, 

regenerálódás. 

Önmaga bemutatása, „ez 

vagyok – ez voltam”: fotók a 

múltról, a családról, a 

gyermekkorról. Adatok gyűjtése 

önmagáról. Pozitív tulajdonság, 

képesség. Pozitív tulajdonságok 

erősítése, negatív tulajdonságok 

leküzdésének technikái.  

Helyzetgyakorlatok, szituációs 

játékok.  

A lélek egészsége, stressz, 

veszélyek. A segítés, a segítség 

szerepe, a segítségkérés formái, 

a hozzá kapcsolódó viselkedés.  

A test, lelki egészséget 

veszélyeztető szokások, 

szenvedélyek. Esetek, 

Természetismeret: az 

ember megismerése és 

egészsége. 
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filmélmények megvitatása. 

Viselkedésszabályozás a lelki 

egészség megőrzése érdekében. 

Szabadidő eltöltésének, a 

személyiséget építő 

lehetőségeinek felismerése, 

kikapcsolódás, stresszoldás, 

szórakozás, tanulás. 

Választás és döntés, azok 

következményeinek 

megbeszélése. Irodalmi példák 

gyűjtése. Dramatikus játék. 

Építem önmagam: egészséges 

életrend, napirend, szellemi, 

fizikai munka, a feltöltődés 

helyes aránya, igényes 

szórakozás, sport, mozgás, a test 

és lélek egyensúlya. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Én-énerő, lelki egészség, testi egészség, akaraterő, stressz, 

kikapcsolódás, segítségkérés. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Fejlődött a tanuló önismerete, reális önértékelése. 

Kialakult a nyitottság a társas kapcsolatokra, fejlődött a szociális 

érzület. 

Felelősséget érez cselekedeteiért, vállalásaiért, megfelelően érzékeli 

és értékeli a sikert, a kudarcot. 

Felismeri az iskolai konfliktusokat, törekszik a megoldásra. 

Megszilárdul az iskolai követelmények szerinti normatartás. 

Tanulását (segítséggel) megtervezi. Felkészüléséhez figyelembe 

veszi az előzetes értékeléseket, tapasztalatokat. Különbséget tesz 

kedvelt és kevésbé kedvelt tevékenységek között, elfogadja, hogy 

nem csupán a kedvelt tevékenységeket kell elvégezni. Fokozódott 

kitartása, fejlődött felelősségérzete, feladattudata. 

Ismeri és tiszteli a közösségi hagyományokat, részt vesz 

ápolásukban. 

Közvetlen környezete természeti és kulturális értékeit ismeri, 

megóvásukban aktívan részt vesz. 

Ismeri a lelki és testi egészségmegőrzés érdekében legcélravezetőbb 

technikákat. Különbséget tud tenni pozitív és negatív tulajdonságok 

között. Képes erőfeszítéseket tenni, akarati tényezőket mozgósítani a 

változásért, a változtatásért. Elfogadja, hogy vannak olyan 

helyzetek, amikor segítséget kell kérni. 
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7–8. évfolyam 

 
Célok:  

 a tanulók önmagukért és a társakért való felelősségvállalásának kialakítása 

  önismeret és társas kultúra fejlesztése 

 családi életre nevelés 

 tanulás tanítása 

 nemzeti öntudat , hazafias nevelés 

 médiatudatosság kialakítása 

 pályaorientáció 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Közösség és személyiség 

Órakeret  

25óra 

Előzetes tudás 

Önismeret, a tanuló saját legjellemzőbb tulajdonságainak ismerete, 

készség a változásra, a változtatásra. Tudatos szabálykövetés 

képessége. Közösségi feladatok vállalása, teljesítés értékelése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A vitakészség fejlesztése, érvelés, meggyőzés, mások 

véleményének elfogadása, kiállás a meggyőződés mellett/elvetés. 

Az előítéletes magatartás, a sztereotip megnyilvánulások 

észrevétele, annak a felismerése, hogy a sztereotípiák 

kialakulásában nagyon fontos szerepet tölt be a viselkedésünk. 

Az egyéni és a közösségi érdek viszonyának, a szabályok, 

törvények szerepének mindennapi életünkben, az értékek és a 

szabályok viszonylagosságának, a normakövetés fontosságának 

felismertetése. 

A felelősségvállalás, a segítségnyújtás képességének fejlesztése. 

Segítségelfogadás képességének továbbfejlesztése. 

Képességfejlesztési fókuszok: önállóság, kreativitás, bizalom, 

önbizalom, önbecsülés, konfliktuskezelés, problémamegoldó 

képesség, konszenzusképesség, kudarctűrés, elfogadás. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási 

pontok 

1. Önismeret. 

2. A társas kapcsolatok 

szerepe a közösségben. 

 Iskolai közösségek 

 A családi közösség 

 Közösségi élet a helyi 

társadalomban. 

A helyes önértékelés 

kialakítása bírálat, önbírálat 

alapján. A bírálat segítő 

aspektusainak elfogadása. 

Elvárások önmagával és mások 

elvárásai a tanulóval szemben. 

Saját korlátainak a 

megismerése, felismerése. 

Reális célok kitűzése a 

személyiség pozitív 

Erkölcstan: Erkölcsi 

személyiség, emberi 

társaság. Társas 

kapcsolatok. 
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megváltoztatására a 

fokozatosság érvényesítésével. 

Tolerancia a másság iránt, 

értékek megismerése, 

elfogadás.  

Megbeszélés: csoportok az 

évfolyamban, klikkek és 

barátok; sztárok és 

magányosok. 

Kortárscsoportok: konfliktusok 

csoporton belül, 

csoporthelyzet, alkalmazkodás, 

tűrőképesség fogalmainak 

tisztázása. 

Egyéni képességek a közösség 

szolgálatában, kooperáció 

fontosságának, az 

egymásrautaltságnak a 

felismerése.  

A család, mint a nevelés 

legfőbb színtere: érzelmi 

védettség; generációk 

együttélése, egymás 

tiszteletben tartása; demokrácia 

a családban. Konfliktusok a 

családban, a türelem, megértés, 

odafigyelés szerepe a 

konfliktus kezelésében, 

feloldásában. 

Az emberi együttélés írott és 

íratlan szabályai, a szabályok 

szintjei és egymásra épülésük: 

szokás, erkölcs, jog; a 

szabályok megszegésének 

büntetése. 

A helyesen kialakult értékek, 

magatartási normák 

megerősítése; az egyéni és a 

közérdek érvényre jutását 

szolgáló tevékenységekre való 

rávilágítás. 

Az önkormányzat működése az 

évfolyamban és az iskolában. 

Közéletiség, demokrácia, 

egyéni és közösségi részvétel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Empátia, tolerancia, konfliktus- és kudarctűrő-képesség, egyéni 

képesség, egyéni érdek, közösségi érdek, egyéni cél, közösségi cél, 

elvárás, változás, változtatás, közéletiség, demokrácia, elfogadás, 

együttműködési készség. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tanulás és munka 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

A tanuló képes önálló tanulásra/tanulásához segítség kérésére, 

megtervezi tanulásának módját, önellenőrzést végez. 

Ismeri az életében reálisan választható foglalkozások jellemzőit. 

Pozitív attitűddel rendelkezik a pályaválasztáshoz, a munka 

világának megismeréséhez. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulás időbeosztásának, a fegyelemnek, a kitartás 

képességének fejlesztése.  

A tanulás pozitív, az életet gazdagító tevékenységként való 

elfogadtatása, belső késztetés a tanulásra. 

A tanulás és a pályaválasztás közötti összefüggés beláttatása.  

Képességfejlesztési fókuszok: alkalmazkodóképesség, 

rugalmasság, kitartás, kudarctűrés. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási 

pontok 

1. Tanulás: önértékelés, 

célkitűzések, tervek és 

végrehajtás. 

2. Pályaválasztás: a munka 

szerepe, felkészülés. 

A tanulmányi és magatartási 

helyzet értékelése 

(helyzetelemzés és 

célmeghatározás a tanulók 

önértékelése alapján). 

Érdeklődés, jellem, motiváció 

a pályaválasztásban. 

Pályaválasztási elképzelések, 

érdeklődési területek, 

vonzódások. Reális pályakép a 

képességek, adottságok 

szerint, mérlegelés. 

A szakmatanulási lehetőségek 

megismerése – szakiskolák, 

speciális szakiskola. 

Jövőkép kialakítása, az 

értékteremtés sokszínűsége. 

Erkölcstan: az 

emberi társadalom. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Célkitűzés, terv, teljesítmény, munkavégzés, pályakép, 

pályaválasztás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Én és a társadalom 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

A tanuló ismeri, egymástól biztonságosan elkülöníti a társadalom 

különböző egységeit, az ember társadalomban való létezésének 

alapjait, alapvető törvényszerűségeit (iskolai, családi 

környezetében ismeri a szabályok szükségességét). Jól 

tájékozódik közvetlen környezetében a természeti és kulturális 

értékekben. Megbecsülésük, megóvásuk érdekében aktivitásra 

képes. 

A tematikai egység Az állampolgárság, a demokrácia fogalmak lényegi tartalmi 
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

elemeinek felismertetése saját tapasztalatok, élmények alapján. A 

demokratikus döntéshozásban való részvétel lehetőségeinek, 

alapvető szabályainak megismertetése. A lakóhelyhez, az 

országhoz való tartozás érzése, az identitástudat erősítése. 

Képességfejlesztési fókuszok: érdeklődés, médiumokból való 

tájékozódás, értékek felismerése, hagyományőrzés, pozitív 

viszonyulás mások véleményéhez, a változáshoz. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási 

pontok 

1. Állampolgárság: jogok és 

kötelességek 

2. Mindennapi demokrácia 

3. Értékeink, védelmük 

„Állampolgár vagyok”, 

joggyakorlás és kötelesség-

végrehajtás egyensúlyának 

felismerése.  

Az iskolai önkormányzat 

tevékenységében való 

részvétel. Vélemények 

megfogalmazása, döntés-

előkészítő folyamatokban való 

részvétel. 

Politika, politizálás, politikai 

események, fejlődő 

demokrácia, médiumok 

használata. Viták felmerülő 

problémákról. Hírfigyelés, 

elemzés. 

Kulturális örökségünk, amire, 

akikre büszkék lehetünk. 

Életünk a „megsebzett 

bolygón”, a környezetvédelem 

szükségességének megértése; a 

környezeti ártalmak 

számbavétele, megelőzés. 

Magyarország leggyakrabban 

látogatott idegenforgalmi 

nevezetességei, földrajzi 

helyek, nemzeti parkjaink: 

képek gyűjtése, rendszerezés, 

filmek elemzése. 

Erkölcstan: az 

emberi társadalom. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

állampolgári jogok, 

kötelességek, 

politika, 

intézmények. 

 

Földrajz: 

Magyarország 

földrajzi adottságai. 

 

Természetismeret: 

környezetvédelem, 

természetvédelem. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állampolgár, demokrácia, döntés, kulturális örökség, 

természetvédelem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészséges életmód 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

A tanuló érzéseiben, viselkedésében felismeri a pozitívumokat, 

negatívumokat egyaránt, nyitott a változásra, változtatásra. Ismer 

különböző technikákat a lelki és testi megőrzés érdekében, 

megvalósításuk érdekében képes erőfeszítéseket tenni. 

A tematikai egység A serdülőkor legjellemzőbb testi-lelki változásainak 
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

felismertetése, a lelki bántalmak, sérelmek kezelésének 

képessége. 

Képességfejlesztési fókuszok: önmegfigyelés, 

véleménynyilvánítás, konfliktuskezelés, empátia, tolerancia, 

elfogadás, erkölcs. 

 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

1. A serdülőkor testi, 

lelki jellemzői. 

2. Konfliktusok a 

családban. 

3. Kortárscsoportok. 

4. A lelki és testi 

egészség 

összefüggései. 

A serdülőkor biológiai és higiéniai 

problémái, a serdüléssel járó 

biológiai és pszichológiai 

változások, önmaga változásának, 

alakulásának leírása. Nyitottság, 

zárkózottság.  

Családi konfliktusok (generációs, 

életmódbeli, szokásokból eredő), 

megoldások keresése. 

Kortárs konfliktusok: rivalizálás 

különböző területei. 

Konfliktuskezelési technikák 

gyakorlása: vita, meggyőzés, 

konfrontáció. Empátia, elfogadás, 

tolerancia.  

Testkultúra a serdülőkorban, ízlés, 

ízléstelenség, egyéni stílus.  

Ismerkedés – kapcsolatteremtés, 

kortársak azonos érdeklődése. 

Párkapcsolat, a kapcsolatteremtés 

feltételei, az ismerkedés illemtana. 

Szituációs játékok, 

helyzetgyakorlatok. 

A testi egészég érdekében tett 

erőfeszítések, helyes táplálkozás, 

sport, testmozgás, pihenés, 

kikapcsolódás. Anyaggyűjtések 

különböző médiumokból. 

Természetismeret: az 

ember megismerése és 

egészsége. 

 

Testnevelés és sport: 

sportágak, 

mozgásfajták. 

 

Erkölcstan: 

kapcsolatok, 

felelősség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Viselkedés, konfliktus, belátás, megértés, vita, egészségmegőrzés, 

higiénia. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén 

Reális önértékelés, önfejlesztési igény kialakulása. A kritika 

elfogadása, a felelősség felismerése, készség személyiségének 

fejlesztésére. A közösségért érzett felelősség felismerése, 

érvényesítése. 

Saját helyének, szerepének felismerése adott közösségben, törekvés 

az önérvényesítés és a közösség érdekeinek összeegyeztetésére. 

Az egyéni adottságoknak megfelelő konfliktuskezelés a 

környezetben. 

Az iskola, a tágabb közösség elvárásainak megfelelő normatartás. 

Reális pályaválasztási célkitűzés, iskolaválasztás. 

Egyéni adottságaihoz mért erőkifejtés, én-erő mozgósítás a kitűzött 
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célok megvalósítása érdekében. 

Alapvető állampolgári tájékozottság a közvetlen környezet 

demokratikus közéletében.  

Egyéni adottságokhoz igazodó részvétel a természeti értékek 

védelmében, a kulturális hagyományok ápolásában. 

A serdülőkor legjellemzőbb megnyilvánulásainak ismerete, 

képesség önmaga, reakciói elemezésére, következtetések 

levonására, a szükséges változtatások érdekében erőfeszítések 

tételére. 

A testi és lelki egészségi állapot szoros összefüggésének belátása, a 

megőrzésük érdekében leggyakrabban használható technikák 

ismerete, törekvés alkalmazásukra. 
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Műveltségi területek 

 

Idegen nyelv 
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Angol 
 

Óraszámok 

 
Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám - - - - - - 2 2 

Éves óraszám - - - - - - 74 74 
 
Tematikai egység  

 

Tematikai egység-évfolyam 
 

7. 
 

8. 

I. BESZÉDSZÁNDÉK, BESZÉDÉRTÉSI KÉSZSÉG Folyamatos 

II. BESZÉDKÉSZSÉG Folyamatos 

III. FOGALOMKÖRÖK Folyamatos 

IV. TÉMAKÖRÖK, SZÓKINCS - 

Emberi kapcsolatok 17 15 

Társadalmi környezetünk 15 11 

Természeti környezetünk 15 15 

Egészséges életmód 13 12 

Vásárlás 14 11 

Országismeret - 10 

 

7 – 8. évfolyam 

 

FEJLESZTÉSI CÉLOK: 
• Az idegen nyelv tanítása járuljon hozzá a más tantárgyaknál megszerzett 

alapkészségek megerősödéséhez. 
• A tanulói tevékenységek középpontba állítása. 
• A rendszeres ismétlés és gyakorlás megteremtése. 
• Kommunikációs kompetencia fejlesztése. 
• A tanuló próbálja meg megérteni és használni a gyakoribb mindennapi 

kifejezéseket és a legelemibb alapvető 
fordulatokat, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. 

• A tanulók hallás utáni figyelmének, fonetikai kifejezésének, szándékos 
figyelmének, verbális emlékezetének, 
idegen nyelvi gondolkodásának fejlesztése. 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK: 
• Felkelteni az érdeklődésüket, fenntartani a motivációjukat. 
• Az idegen nyelv ismeretével a diákok társadalmi beilleszkedésének elősegítése, 

esélyeik növelése. 
• A tanulók más műveltségi területein megszerzett ismereteire támaszkodva, olyan 

alapvető nyelvi fordulatokkal 
ismertesse meg őket, melyeket a mindennapi élethelyzetükben felismerhetnek és 
alkalmazhatnak, s melyek 
megalapozzák motivációjukat a későbbi (szakiskolai) nyelvtanulásra. 

• Tudatosítani kell a tanulókban az idegen nyelv tanulásának jelentőségét a 
későbbi életükre, pályaválasztásukra, 
munkavállalási esélyeikre nézve. 

• Interkultúrális tudatosság erősítése. 
• A felkészíteni a tanulókat a szakiskolai továbbtanulásra. 
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FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK: 

• Legyen motivált arra, hogy a képességeihez mérten merjen megszólalni a 
különböző kommunikációs helyzetekben. 

• Alkalmazza a tanult a non-verbális és verbális elemeket, a kommunikáció 
szabályait. 

• Próbálja meg a beszédszándékokat automatikusan felismerni, a lényegét 
megérteni és azokhoz alkalmazkodni. 

• Ismerje fel a tanult kérdéseket., s azokra releváns válaszokat adjon. 
• Próbálja a tanult nyelvtani szerkezeteket alkalmazni. Igyekezzen megfelelő 

ritmussal a tanult egyszerű mondatokat 
megismételni, törekedjen a megfelelő kiejtésre, hanglejtésre. 

• Próbáljon meg saját magáról 12-15 mondatban összefüggően beszélni. 
• Néhány mondóka, dal, vers ismerete és elmondása a tanult idegen nyelven. 
• Az eredményeket minden tanuló saját fejlődési szintjéhez kell mérni, s inkább az 

akarat, a motiváció dominál, sem 
mint a pontos nyelvhasználat. 

 
FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK, ATTITŰDÖK, 

KOMPETENCIÁK 
• Figyelem és emlékezet. 
• Gyakorlati nyelvi készségek: a beszédértési képesség és beszédkészég. 
• Hallásfejlesztés. 

• Anyanyelvi kompetenciaHallásutáni értés és beszédfejlesztés. 
• Lexikai, grammatikai, szemantikai és fonológiai ismeretek használatának képessége. 
• Interkultúrális kompetencia fejlesztése. 
• Informatikai kompetencia fejlesztése. 
• Önismeret és önbizalom fejlesztés.
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7. évfolyam 

Tematikai egység 

Ismeretek 
I. BESZÉDSZÁNDÉK, BESZÉDÉRTÉSI KÉSZSÉG Órakeret  

óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
- Köszönési formák: Hi! Hello. 

- Napszakok szerinti köszönési 

formák: Good morning, good 

day, good afternoon, good 
evening, good night. 

- Elköszönés: Bye. 

Goodbye. See you 

tomorrow. 

- Bemutatkozás: What’s your 

name? My name is Tom. 

How old are you? I am 13. 

- Titulusok: Mr, Mrs, Miss. 

- Köszönet és sajnálat kifejezése: 

Thank you. 

Sorry. 

- Udvariassági formák: Here you 

are. Please. 

Nice to see you. Nice to meet 

you. 

- Érdeklődés a másik személy 

hogy léte felöl: How are you? 

I’m fine, thank you. And 
you? 

- Tárgyak, dolgok 

megnevezése, azonosítása: 

What’s this? This is a…/ It’s 

a… 

- Dicséret: That’s great! Well 

done. 

- A hallottak után mondása, 

ismétlése, majd közös mondása. 

- Játékos, cselekvéshez kötött 

gyakorlatok utánzása. 

- Nyitott párbeszédek (kérdés-felelet). 

- Szavak, kifejezések, egyszerű 

mondatok ismétlése. 

- Egyéni megnyilvánulási lehetőségek. 

Páros, csoportos, szituációs gyakorlatok 

- Helyzetfelismerés, 

alkalmazkodás a 

beszédhelyzethez és a 

beszédpartnerekhez. 

- Irányított figyelem a beszélőre, 

részvételi szándék a 

beszélgetéshez. 

- Társadalmi szokások használata 

a beszédhelyzetekben 

(kulturális eltérések, 
udvariassági formák alkalmazása). 

- A különböző köszönési formák 

felismerése, megfelelő 

alkalmazásuk megpróbálása. 
Személyes adatai ismerete, 
bemutatkozás. 
néhány adat megadása magáról. 

- A beszéd ritmusának, az 

intonációnak a megfigyelése és 

utánzása, lehetőség szerint 
minél pontosabb visszaadása. 
(Kézmozdulattal 

a hanglejtés követése, eltérő intonációk 

megfigyelése) 

- Szavak differenciálása. 

Nyelvi egységek megértése. 

 
Ének-zene (ritmus tartása, 

ritmusváltás, hangképzés, 

intonálás) 

Magyar nyelv (a 

kommunikáció alapjai, 
hangképzés) 

Testnevelés 

(mozgáskoordináció 

fejlesztése, a mozgás 

kifejező ereje, testséma, 

légzés) Természetismeret 
( a környezet tárgyainak 

megnevezése) 

Rajz és vizuális kultúra 

(finom mozgások fejlesztése, 

válaszadás rajzzal) 

 
Magyar nyelv 

(beszédértés) 

Testnevelés 
(mozgásfejlesztés

) 

Természet (környezetük 

tárgyainak, élőlények 

neveinek ismerete, velük 

kapcsolatos ismeretek) 

Társadalomismeret 

(személyes adatok, 

család, iskola) 

 

Tematikai egység 

Ismeretek 

 

I.BESZÉDSZÁNDÉK, 

BESZÉDÉRTÉSI KÉSZSÉG 

Órakeret 

 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
- Kérdésalkotások. 

- Releváns válasz adása a tanult 

kérdésekre. 

- Dalok, mondókák. 

- Környezete tárgyainak megnevezése. 

- Néhány beszédfordulat 

témakörönként. 

- Az udvarias társadalmi érintkezés 

eszközei. 

- Próbálkozás az angol nyelv kialakítása. 

- Probléma jelzése, segítségkérés. 

- Rövid szövegrészeknél törekvés a 
mondatok sorrendiségének 

megjegyzésére. 

- Non-verbális eszközök 

alkalmazása 

válaszadáskor. 

- Érzelmek, vélemény kifejezése. 

- Javítás elfogadása, törekvés 

önkorrekcióra. 

- Törekvés a partnerhez való 

alkalmazkodásra. 

- Ritmustartás, ritmusváltás. 
A fenti követelmények teljesítése 
rövidpárbeszédek, hallás utáni ismétlések, 

memorizálás, eljátszás, nyitott 

Tanult szavak kihallása, 
utánzása, memorizálás. 

Telefonszámok 

lefordítása. 
Csoportos 

gyakorlás: 
- bemutatkozás, 

- köszönés 

felnőtteknek, 

kortársaknak, 

- egymás 

megszólítása. 

Térképek tanulmányozása. 

Térbeli tájékozódás. 

Természetfilmek idegen 
nyelven állatok neveinek 

kihallása. 
Szótár, szótárfüzet 
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dialógusok, drámajáték, szerepjáték, 

audiovizuális anyagok megtekintése 

során. 

- hangjainak többségének helyes kiejtésére. 

Megfelelő hangerővel, hanglejtéssel, 

hangsúllyal, intonációval kiejtett 

szavak 

használata. 

Tematikai egység 
Ismeretek 

III. FOGALOMKÖRÖK Órakeret 

 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
- Létezés kifejezése (be, is, are). 

- Cselekvések kifejezése (igék). 

- Felszólító mód (igék) 

- Birtoklás kifejezése (have got) 

- Birtokviszony kifejezése (My 

mother’s name is…) 

- Birtokos névmások (My pen). 

- Időbeliség: Present Continuous, 

időhatározók (now, today), 

- Mennyiségek kifejezése: 

tőszámok 1-20-ig, 

főnevek többes száma, 

- a/an határozatlan névelők. 

- Hangtani ismeretek: 

szóhangsúly, intonáció, 

összevont alakok, többes szám 

kiejtése. 

- Nyelvtani fordulatok 

automatizmusig gyakorlása. 

- Törekvés a sorrendiség megtartására, 

a logikus felépítettségre. 

- A fenti követelmények teljesítése a 

következő tevékenységek során: 

mozgásos feladatok, 
utasítások adása, megértése, 
végrehajtása, 

manipulálás tárgyakkal, képekkel, 
kép- és szókártyákkal, csoportosítás, 

rendezés, párosítás. 

Magyar nyelvtan (szófajok, 
igemódok, 
mondatfajták, ragok, jele) 
Matematika (tő- és 

sorszámnevek, alapvető 

matematikai műveletek) 

Ének-zene (intonálás, 

hangsúlyozás, ritmustartás) 

Tematikai egység 

Ismeretek 

IV.TÉMAKÖRÖK, 

SZÓKINCS 

 

Órakeret 
 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
EMBERI KAPCSOLATOK Az 
ÉN 
 személyem: 

-bemutatkozás, személyi adatok,  

életkor, 

-Az ÉN családom: 

-családtagok nevei. 

-Köszönési formák: Hi! Hello. 

-Napszakok szerinti köszönési 

formák: Good morning, good 

day, good afternoon, good 

evening, good night. 

-Elköszönés: Bye. 
Goodbye. See you 

tomorrow. 

-Bemutatkozás: What’s your 
name? My name is Tom. How 

old are you? I am 13. 

-Titulusok: Mr, Mrs, Miss. 

-Köszönet és sajnálat 

kifejezése: Thank you. Sorry. 

-Udvariassági formák: Here you 

are. Please. Nice to see you. Nice 

to meet you. 
-Érdeklődés a másik személy 
hogy léte felöl: How are you? I’m 
fine, thank you. And you? 

-Birtoklás kifejezése (have got) 

-Birtokviszony kifejezése (My 
mother’s name is…) 

Birtokos névmások (My pen 

- A hallottak után mondása, 

ismétlése, majd közös mondása. 

- Játékos, cselekvéshez kötött 

gyakorlatok utánzása. 

- Nyitott párbeszédek (kérdés-felelet). 

- Szavak, kifejezések, egyszerű 

mondatok ismétlése. 

- Egyéni megnyilvánulási lehetőségek. 

Páros, csoportos, szituációs gyakorlatok 

- Helyzetfelismerés, 

alkalmazkodás a 

beszédhelyzethez és a 

beszédpartnerekhez. 

- Irányított figyelem a beszélőre, 

részvételi szándék a 

beszélgetéshez. 

- Társadalmi szokások használata 
a beszédhelyzetekben 

(kulturális eltérések, 

udvariassági formák alkalmazása). 
A különböző köszönési formák 
felismerése, megfelelő alkalmazásuk 
megpróbálása. Személyes adatai 
ismerete, bemutatkozás. 
néhány adat megadása magáról. 

- A beszéd ritmusának, az 

intonációnak a megfigyelése és 

utánzása, lehetőség szerint 
minél pontosabb visszaadása. 
(Kézmozdulattal a 

hanglejtés követése, eltérő 

intonációk megfigyelése) 

Ének-zene (ritmus tartása, 
ritmusváltás, 
hangképzés, intonálás) 

Magyar nyelv (a 

kommunikáció alapjai, 
hangképzés) 

Testnevelés 

(mozgáskoordináció 

fejlesztése, a mozgás 

kifejező ereje, testséma, 

légzés) 

Rajz és vizuális 
kultúra (finom 

mozgások 

fejlesztése, 

válaszadás rajzzal) 

 
Magyar nyelv 

(beszédértés) 

Testnevelés 
(mozgásfejlesztés

) 
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- Szavak differenciálása. 

- Nyelvi egységek megértése 

TÁRSADALMI KÖRNYEZETÜNK  
Iskolám, az iskola berendezései, iskolai 

felszerelések, 

utasítások a 

tanórán. Létezés 
kifejezése (be, is, are). 

- Mennyiségek kifejezése: tőszámok 1-

20-ig, 

főnevek többes száma, 

- a/an határozatlan névelők. 

Hangtani ismeretek: szóhangsúly, 

intonáció, 

összevont alakok, többes szám 

kiejtése. 

- Nyelvtani fordulatok 

automatizmusig gyakorlása. 

- Törekvés a sorrendiség megtartására, 

a logikus felépítettségre. 

A fenti követelmények teljesítése a 

következő tevékenységek során: 

mozgásos feladatok, utasítások adása, 

megértése, végrehajtása, manipulálás 

tárgyakkal, képekkel, kép- és 

szókártyákkal, csoportosítás, rendezés, 

párosítás. 

Tanult szavak kihallása, 
utánzása, memorizálás. 

Telefonszá

mok 

lefordítása. 
Szótár, 

szótárfüzet 

használata. 

Magyar nyelvtan 

(szófajok, 

igemódok, 

mondatfajták, 
ragok, jele) 

Matematika (tő- és 

sorszámnevek, alapvető 

matematikai műveletek) 

Ének-zene (intonálás, 

hangsúlyozás, ritmustartás) 

TERMÉSZETI KÖRNYEZETÜNK  
Állatok, növények. nevei 

- Cselekvések kifejezése (igék). 

- Felszólító mód (igék) 

- Időbeliség: Present Continuous, 

időhatározók (now, today), 

- Nyelvtani fordulatok 

automatizmusig gyakorlása. 

- Törekvés a sorrendiség megtartására, 

a logikus felépítettségre. 

- A fenti követelmények teljesítése a 

következő tevékenységek során: 

mozgásos feladatok, 
utasítások adása, megértése, 
végrehajtása, 

manipulálás tárgyakkal, képekkel, 

kép- és szókártyákkal, csoportosítás, 

rendezés, párosítás. 

Magyar nyelvtan (szófajok, 
igemódok, 

mondatfajták, 

ragok, jele) 

Természetfilmek 
idegen nyelven 

állatok 

neveinek kihallása. 

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD  
Testrészek. 

Öltözködés, ruházat, fontosabb 

ruhadarabok neveinek 

ismerete 

- . Lexikai elemek elsajátítása. 

- Más műveltségi területeken 

megszerzett 

információ alkalmazása, újabb 

kapcsolódási pontok kialakítása. 

- Reális önkép kialakítása. 

- Nyelvi struktúrák és 

lexikai elemek 

integrálása. 

Ember és természet 
Informatik

a (internet 

használata, 

információ

keresés) 

VÁSÁRLÁS 
Élelmiszerek, ételek nevei. 

- A hallottak után mondása, 

ismétlése, majd közös mondása. 

Magyar nyelv (beszédértés, 
a kommunikáció 
alapjai, 

hangképzés) 

Üzletek nevei, 

Néhány jellemző árucikk 
neve. Vásárlás. 

- Játékos, cselekvéshez kötött 

gyakorlatok utánzása. 

- Nyitott párbeszédek (kérdés-felelet). 

- Szavak, kifejezések, egyszerű 

mondatok ismétlése. 

- Egyéni megnyilvánulási lehetőségek. 

Páros, csoportos, szituációs 

gyakorlatok 

- Helyzetfelismerés, 

alkalmazkodás a 

beszédhelyzethez és a 

beszédpartnerekhez. 

- Irányított figyelem a beszélőre, 

részvételi szándék a 

beszélgetéshez. 

- Társadalmi szokások használata 

a beszédhelyzetekben 

(kulturális eltérések, 
udvariassági formák 
alkalmazása). 

 
Ének-zene (ritmus 

tartása, 

ritmusváltás, 

hangképzés, 
intonálás) 
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8. évfolyam 

Tematikai egység 

Ismeretek 
I. BESZÉDSZÁNDÉK, BESZÉDÉRTÉSI KÉSZSÉG Órakeret  

óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Egyszerű kérdések (információkérés). 

- Egyszerű feleletek (információadás). 

- Modális jelentés kifejezése: 

képesség kifejezése: I can 

jump up high. 

 
- Vélemény kérése: Do you like? 

 
- Jókívánságok: Merry Christmas! 

Happy Birthday! Happy Easter! 

Happy Halloween! A telefonálás 

konvenciói. 

- A hallottak után mondása, 

ismétlése, majd közös 

mondása. 

- Játékos, cselekvéshez kötött 

gyakorlatok utánzása. 

- Nyitott párbeszédek (kérdés-felelet). 

- Szavak, kifejezések, egyszerű 

mondatok ismétlése. 

- Egyéni megnyilvánulási lehetőségek. 

Páros, csoportos, szituációs 

gyakorlatok 

- Helyzetfelismerés, 

alkalmazkodás a 

beszédhelyzethez és a 

beszédpartnerekhez. 

- Irányított figyelem a beszélőre, 

részvételi szándék a 

beszélgetéshez. 

- Társadalmi szokások 

használata a 

beszédhelyzetekben 

(kulturális eltérések, 
udvariassági formák alkalmazása). 

 
- A különböző köszönési formák 

felismerése, megfelelő 

alkalmazásuk megpróbálása.  

Személyes adatai ismerete, 

bemutatkozás. néhány adat 

megadása magáról. 

- A beszéd ritmusának, az 

intonációnak a megfigyelése és 

utánzása, lehetőség szerint minél 

pontosabb 
visszaadása. (Kézmozdulattal a 
hanglejtés követése, 
eltérő intonációk megfigyelése) 

- Szavak differenciálása. 

- Nyelvi egységek megértése. 

Ének-zene (ritmus tartása, 
ritmusváltás, 
hangképzés, intonálás) 

Magyar nyelv (a 
kommunikáció alapjai, 

hangképzés) 

Testnevelés 

(mozgáskoordináció 

fejlesztése, a mozgás 

kifejező ereje, testséma, 

légzés) Rajz és vizuális 

kultúra (finom mozgások 

fejlesztése, válaszadás 

rajzzal) 

 
Magyar nyelv 

(beszédértés) 

Testnevelés 
(mozgásfejlesztés) 

 

Tematikai egység 

Ismeretek 

 

I.BESZÉDSZÁNDÉK, 

BESZÉDÉRTÉSI KÉSZSÉG 

Órakeret 

 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
- Kérdésalkotások. 

- Releváns válasz adása a tanult 

kérdésekre. 

- Dalok, mondókák. 

- Környezete tárgyainak megnevezése. 

- Néhány beszédfordulat 

témakörönként. 

- Az udvarias társadalmi érintkezés 

eszközei. 

- Próbálkozás az angol nyelv 

hangjainak többségének helyes 

kiejtésére. 

- Megfelelő hangerővel, 

hanglejtéssel, hangsúllyal, 

intonációval kiejtett szavak 

kialakítása. 

- Probléma jelzése, segítségkérés. 

- Rövid szövegrészeknél 

törekvés a mondatok 

sorrendiségének 

megjegyzésére. 

- Non-verbális eszközök alkalmazása 

Tanult szavak kihallása, 
utánzása, 

memori

zálás. 

Telefons

zámok 

lefordítá
sa. 

Csoport

os 

gyakorlá

s: 
- bemutatkozás, 
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válaszadáskor. 

- Érzelmek, vélemény kifejezése. 

- Javítás elfogadása, törekvés 

önkorrekcióra. 

- Törekvés a partnerhez való 

alkalmazkodásra. 

- Ritmustartás, ritmusváltás. 
A fenti követelmények teljesítése rövid 
párbeszédek, 

- hallás utáni ismétlések, memorizálás, 

eljátszás, nyitott dialógusok, 

drámajáték, szerepjáték, audiovizuális 

anyagok megtekintése során. 

- köszönés 

felnőtteknek, 

kortársaknak, 

- egym
ás 

megszólítása. 

Térképek 

tanulmányozása

. Térbeli 
tájékozódás. 

Természetfilmek 

idegen nyelven 

állatok neveinek 

kihallása. 
Szótár, szótárfüzet 
használata. 

Tematikai egység 
Ismeretek 

III. FOGALOMKÖRÖK Órakeret 

 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

- Modalitás kifejezése: 
képesség (I can…) 

- Időbeliség: Present 

Simple, időhatározók 

(sometimes, never, 
usually, always), 

- évszakok, hónapok, napok, 

időpontok, elöljárószavak (at, 

in, on). 

- Térbeliség: elöljárószavak (in, 

on, at) 

- Mennyiségek kifejezése: 

sorszámnevek 1-12-ig, 

some/any 

- Hangtani ismeretek: 
szóhangsúly, intonáció, 
összevont alakok, többes 
szám kiejtése. 

- Nyelvtani fordulatok automatizmusig 

gyakorlása. 

- Törekvés a sorrendiség 

megtartására, a logikus 

felépítettségre. 

- A fenti követelmények teljesítése a 

következő tevékenységek során: 

mozgásos feladatok, utasítások 
adása, megértése, végrehajtása, 
manipulálás 

tárgyakkal, képekkel, kép- és 

szókártyákkal, csoportosítás, rendezés, 

párosítás. 

Magyar nyelvtan (szófajok, 
igemódok, 

mondatfajták, ragok, jele) 

Matematika (tő- és 

sorszámnevek, alapvető 

matematikai műveletek) 

Ének-zene (intonálás, 

hangsúlyozás, ritmustartás) 

Tematikai egység 

Ismeretek 

IV.TÉMAKÖRÖK, 

SZÓKINCS 

 

Órakeret 
 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
EMBERI KAPCSOLATOK  
Az ÉN személyem: 

külsőm, életkor, születésnap, lakcím, 

kedvenc sportom, színem, ételem, 
barátom. 

- Modalitás kifejezése: képesség 

(I 

can…) 

- Térbeliség: elöljárószavak (in, 

on, at) 

- Mennyiségek kifejezése: 

sorszámnevek 1-12-ig, 

some/any 

- Hangtani ismeretek: 

szóhangsúly, intonáció, 

összevont alakok, többes 
szám kiejtése. 

Irányított figyelem a beszélőre, 
részvételi szándék a 
beszélgetéshez. 

- Társadalmi szokások 

használata a 

beszédhelyzetekben 

(kulturális eltérések, 
udvariassági formák 
alkalmazása). 

 
- A különböző köszönési formák 

felismerése, megfelelő 

alkalmazásuk megpróbálása.  

Személyes adatai ismerete, 

bemutatkozás. néhány adat 

megadása magáról. 

- A beszéd ritmusának, az 

intonációnak a megfigyelése és 

utánzása, lehetőség szerint minél 

pontosabb 
visszaadása. (Kézmozdulattal a 
hanglejtés követése, 

Ének-zene (ritmus tartása, 
ritmusváltás, 
hangképzés, intonálás) 

Magyar nyelv (a 
kommunikáció alapjai, 

hangképzés) 

Testnevelés 

(mozgáskoordináció 

fejlesztése, a mozgás 

kifejező ereje, testséma, 
légzés) Rajz és vizuális 

kultúra (finom mozgások 

fejlesztése, válaszadás 

rajzzal) 

 
Magyar nyelv 

(beszédértés) 

Testnevelés 

(mozgásfejlesztés) 
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eltérő intonációk megfigyelése) 

- Szavak differenciálása. 

- Nyelvi egységek megértése. 

TÁRSADALMI KÖRNYEZETÜNK  
Hazám, hazám fővárosa, lakóhelyem. 

A célnyelvi ország neve, fővárosa, 

zászlója, néhány nagyobb városa, 

ünnepek 

- Angolul beszélő országok. 

- Nagy Britannia országai, fővárosa, 

néhány városa.. 

- Magyar és brit iskolák 

összehasonlítása. 

- Reális önkép kialakítása. 

- Nyelvi struktúrák és lexikai elemek 

integrálása. 

-  Elemi szintű tájékozódás térképen 

Tanult szavak kihallása, 
utánzása, 
memorizálás. 
Térképek tanulmányozása. 

Térbeli 

tájékozódás. Szótár, 

szótárfüzet használata. 

Társadalomismeret 

(személyes adatok 

családom, hazám, cél 

ország, 

TERMÉSZETI KÖRNYEZETÜNK  
Időjárás, évszakok, hónapok, napok, 

napszakok, időpontok. 

 
- Időbeliség: Present 

Simple, időhatározók 

(sometimes, never, 

usually, always), 

- évszakok, hónapok, napok, 

időpontok, elöljárószavak (at, 

in, on). 

- Törekvés a sorrendiség 

megtartására, a logikus 

felépítettségre. 

- A fenti követelmények teljesítése a 

következő tevékenységek során: 

mozgásos feladatok, utasítások 
adása, megértése, 
végrehajtása, manipulálás 

tárgyakkal, képekkel, kép- és 
szókártyákkal, csoportosítás, rendezés, 

párosítás. 

Magyar nyelvtan (szófajok, 
igemódok, 
mondatfajták, ragok, jele) 

Matematika (tő- és 

sorszámnevek, alapvető 

matematikai műveletek) 

Ének-zene (intonálás, 

hangsúlyozás, ritmustartás) 

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD  
Az orvosnál. 

Napirend Sport 

- Játékos, cselekvéshez kötött 

gyakorlatok utánzása. 

- Nyitott párbeszédek (kérdés-felelet). 

- Szavak, kifejezések, egyszerű 

mondatok ismétlése. 

- Egyéni megnyilvánulási lehetőségek. 

Páros, csoportos, szituációs 

gyakorlatok 

- Helyzetfelismerés, 

alkalmazkodás a 

beszédhelyzethez és a 

beszédpartnerekhez. 

- Irányított figyelem a beszélőre, 

részvételi szándék a 

beszélgetéshez. 

Matematika (mennyiségi és 
minőségi 

viszonyok, időbeliség, 
sorrendiség) Informatika 

(internet használata, 

információkeresés) 

VÁSÁRLÁS 
Főétkezések 

 
Vásárlás. 

- Játékos, cselekvéshez kötött 

gyakorlatok utánzása. 

- Nyitott párbeszédek (kérdés-felelet). 

Páros, csoportos, szituációs 

gyakorlatok 

- Helyzetfelismerés, 

alkalmazkodás a 

beszédhelyzethez és a 

beszédpartnerekhez. 

- Irányított figyelem a beszélőre, 

részvételi szándék a 

beszélgetéshez. 

Magyar nyelv (beszédértés, 
a kommunikáció 
alapjai, hangképzés) 

 
Ének-zene (ritmus 

tartása, ritmusváltás, 
hangképzés, 

intonálás) 

ORSZÁGISMERET: 
Ünnepek: 

- Brit ünnepek és szokások. 

- Reális önkép kialakítása. 

- Nyelvi struktúrák és lexikai elemek 

integrálása. 

- Elemi szintű tájékozódás térképen. 

Ének-zene 
Társadalomismeret 
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Műveltségterület 

 

 

Testnevelés és sport 
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Mozgásnevelés 

 
1.  Célok 

Általános célok: 

 a mozgásos sikerélmények segítségével a pozitív személyiségjegyek kialakulásának elősegítése 

 a mozgásállapotuk függvényében a lehető legteljesebb mozgásos alkalmazkodó képesség kialakítása 

 a tanulók életkoruknak megfelelő szinten reális ismeretekkel rendelkezzenek mozgásos korlátaikról, a fejlesztő 

terápiás eljárások szükségességéről, s ez által aktív együttműködői, közreműködői legyenek a rehabilitációs 

munkának 

 az esélyegyenlőség, a társadalmi integráció biztosítása érdekében alakuljon ki reális test – és énképük, fejlődjön 

önbizalmuk, kudarctűrő képességük, ezáltal megteremtődhessenek az önálló életvitel lehetőségei 

Speciális célok: 
A mozgásnevelés járuljon hozzá a mozgáskorlátozott tanulók: 

 a veleszületett vagy szerzett, károsodott tartási és mozgási funkciók javításához 

 optimális mozgásos működésének biztosításához 

 állapotromlásának, másodlagos károsodások kialakulásának megelőzéséhez 

 kórformájának, mozgásállapotának megfelelő motoros képességeinek fejlesztéséhez 

 egészségi állapotának, teherbíró képességének, edzettségének javításához, fokozásához 

 mozgásos alkalmazkodóképességének kialakításához, munkaképességük megalapozásához 

 az önellátáshoz, önkiszolgáláshoz szükséges praktikus mozgások fejlődéséhez, e mozgások kivitelezését segítő 

eszközök használatához 

 az egyéni kórforma, a mozgásállapot, a feltételek – tárgyi, személyi- függvényében a sportolás lehetőségének 

biztosításához 
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2. Követelmények 

 

2.1. A mozgáskorlátozott tanuló rendelkezzen: 

 

Ismeretekkel: 

 életkorának megfelelő szinten diagnózisáról, mozgásállapotáról, korlátairól, lehetőségeiről, az egészségmegőrzés 

szabályairól  

 az állapotára károsan ható mozgásformákról, helyzetekről, tevékenységekről 

 a számára szükséges segédeszköz(ök) használatának szabályairól. 

Jártasságokkal: 

 mozgásszervi rehabilitálása során alkalmazott terápiás eljárások, mozgásanyag, adaptált játékok, sportjátékok, 

uszodai foglalkozások terén 

 legkülönfélébb mindennapos élethelyzetekben kialakított és begyakorolt balesetkerülésben. 

 

 

Készségekkel: 

 a preventív, fejlesztő, állapotmegőrző korrekciós mozgások, technikák, eszközök alkalmazásának elsajátításában 

 a tanultak – mozdulat, funkció – önálló gyakorlásában 

Képességekkel: 

 az együttműködésben a rehabilitációs munka minden eseménye során  

 a segítségkérésben, segítségnyújtásban, a szabályok betartásában 

A mozgáskorlátozott tanuló is törekedjen: 

 testi, fizikai adottságai korrigált fejlesztésére 

 az esztétikus külső megjelenés elérésére 
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2.2 A mozgásnevelés általános fejlesztési feladatai, követelményei 

 A sérülésspecifikusság elvének betartásával alkalmazott módszerekkel, technikákkal, terápiákkal, eljárásokkal segítse 

elő a károsodott mozgás helyreállítását, korrekcióját, kompenzációját, ill. akadályozza meg a másodlagos 

deformitások, degenerációs folyamatok kialakulását, állapotromlást. 

 Ismertesse meg a tanulókkal betegségüket, motorikus képességüket, az állapotukkal kapcsolatos egészségügyi és 

rehabilitációs tudnivalókat, a fejlődésüket biztosító, ill. az ellenjavallt mozgásokat, tevékenységeket. 

 Tanítsa, és tudatosítsa a szükséges korrekciós eljárásokat, a gyógyászati segédeszközök helyes használatát, ill. 

használatuk fontosságát. 

 Fejlessze ismereteiket, adaptációs képességeiket a mozgásos feladatmegoldásokban, amelyekkel önellátásuk, önálló 

hely- és helyzetváltoztatásuk, önálló életre való elő- és felkészülésük valósítható meg. 

 Mozgásos tapasztalatokon keresztül fejlessze pszichomotoros képességeiket (percepció, testséma, téri orientáció, 

mozgáskoordináció, egyensúly.) 

 

2.3 Általános testi fejlesztés 

 Járuljon hozzá a motoros képességek, kondicionális és koordinációs képességek fejlődéséhez, fejlessze 

mozgáskészségüket. 

 Keltse fel mozgásigényüket és biztosítsa annak kielégítését. 

 Fokozza a betegségekkel szembeni ellenálló képességüket. 

 Tegye lehetővé a mozgásos cselekvés biztonság, az alapvető mozgás és feladatmegoldó képességek kialakítását. 

 Alakítson ki jártasságot és készséget a mozgásállapotuknak megfelelő szinten és formában a gimnasztika és az 

atlétika, a játék, az úszás és más sportágak területén. 

 Segítse elő a rendszeres mozgás és testedzés megszerettetésén keresztül a sportolási igény és az egészséges életmód 

iránti igény felkeltését. 
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2.4 Nevelési feladatok 

 Járuljon hozzá pozitív erkölcsi tulajdonságok kialakítatásához, fejlessze akaratukat, közösségi érzésüket. 

 Segítse elő társaik elfogadását, elismerését, a többiek teljesítményének megbecsülését,  a rászorulókat segítő 

magatartást 

 Alakítsa ki a reális önértékelést, adjon önbizalmat. 

 Fejlessze az önfegyelmet, amelyen keresztül fejlődik a feladattudat, a tartós koncentrációs képesség, ill. a belső 

motiváció 

 Fejlessze értelmi képességeiket. 

 Segítse elő és használja a család-iskola egységes szemléletét a komplex rehabilitációs feladatok megvalósításában. 

 

3. Kórformák 
 

3.1. Végtagredukciós fejlődési rendellenességek és szerzett végtaghiányok 
 

Idetartoznak a felső és alsó végtagok veleszületett rendellenességei, a különböző fajtájú és súlyosságú összenövések, 

hiányok, továbbá az alsó és felső végtag (ok) szerzett (baleset, trauma miatti amputáció) különböző méretű és formájú 

hiányai. 

 

3.2. Petyhüdt bénulást okozó kórformák 

 

Az alsó motoros neuron sérülése következtében kialakul kórképek, megbetegedések csoportja. 

Az érző vagy mozgató idegpályák, valamint mindkettő sérülése következtében az izomzat petyhüdt (tónustalan) jellegű 

bénulása jön létre. 
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3.2.1 Izomeredetű progresszív bénulások:  

 

myopathiák, Distrophia Musculorum Proggressiva (a továbbiakban DMP), Kugelberg-Welander, Werdnig-Hoffmann 

szindrómák 

 

3.2.2 Gerincvelő eredetű károsodások utáni állapotok: 

 myelocele, myelomeningocele (spina-bifida), daganatos vagy traumás történések 

 Status post Heine-Medinem - St. post poliomielitidem – (szegmentálisan elhelyezkedő mellső szarvi vagy motoros 

neuronok megbetegedése) stb. 

3.2.3. Perifériás idegkárosodás: pl. plexus brachialis laesio utáni állapotok 

 

3.3 Korai agykárosodás utáni mozgás rendellenességek 

 

A központi idegrendszere perinatális sérülése következtében kialakult spasztikus, hipotóniás, diszkinéziás, ataxiás jellegű 

mozgás rendellenességek, ill. e fő területek kevert típusai tartoznak ebbe a kategóriába. 

 hemiparézis sptasztika 

 diplégia spasztika 

 tetraparézis spasztika 

 atetózis 

 ataxia 

 

3.4 Egyéb, maradandó mozgáskárosodást okozó kórformák 
 

Az eddigi csoportokba nem sorolható, különböző kóreredetű, veleszületett vagy szerzett, az ortopédia körébe tartozó 

mozgásszervi sérüléssel járó kórformák, rendszerbetegségek csoportjából pl.: 

 Arthrogryposis 
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 Osteogenesis 

 Chondryodystrophia 

 Különböző klinikai tünetek (gerinc-, csípő-, és lábdeformitások) 

 

4. Erőforrások, feltételek 

 

4.1 Szükséges órakeret: 

                     Tanórai :    5 óra/hét 

  

4.2. Alapelvek 
 

A mozgásnevelés célját elsősorban mozgással, az alkalmazott gyakorlatanyaggal éri el, de a gyakorlatok csak, mint 

eszközök szerepelnek a preventív, korrekciós szemléletű rehabilitációban. 

 

A kórforma és a mozgásállapot ismeretében kitűzött rehabilitációs fejlesztési céloknak megfelelően egyénre szabottan, 

sérülésspecifikusan kell megválasztani az alkalmazandó módszereket, eljárásokat, és az ezekhez tartozó eszközöket, 

mozgásanyagot, és az egyéb terápiás eljárásokat. 

 

 

Feladataink megvalósítása során alkalmazzuk: 

 a gyógytorna aktív és passzív eljárásait, 

 az orvosi rehabilitációt (elengedhetetlen feltétele a mozgáskorlátozott gyermekek következményes károsodásainak 

prevenciója, a szűrővizsgálatok, a konzervatív, gyógyszeres, komplex funkcionális és/vagy műtéti kezelések, 

gyógyászati segédeszközzel való ellátás, stb. során a különböző szakorvosokkal – pl. ortopéd orvos, neurológus – 

történő szoros, napi együttműködés) 

 a fizioterápia módszereit és eljárásait, az úszástanítást, szükség szerinti fizioterápiát (hidroterápiát, elektroterápiát, 

stb.) a Bobath, a Frosting, az Ayres, a PNF, PIR, Tape technika, Terrier és egyéb terápiák elemeit, 
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 sérülés specifikusan adaptált testnevelési mozgásanyagot, játékokat, sportokat, sportjátékokat 

 korrekciós és gyógyászati segédeszközöket, 

 az ergoterápiát (amelynek célja és feladata az önellátási, önkiszolgálási mozdulatok mozzanatainak, kivitelezési 

technikáinak, ill. a kivitelezést segítő eszközök egyénre, élethelyzetre, tevékenységre adaptált kitalálása és betanítása). 

A mozgásnevelési foglalkozások tartalmát mindig a tanulók életkora, a kórfolyamat jellege, a mozgásállapot, a klinikai 

tünetek, a közelebbi és a távolabbi célok együttesen határozzák meg. 

Minden mozgásnevelési órán – a tornatermi, uszodai, sportfoglalkozásokon, tanórai és tanórán kívüli foglalkozáson is – 

törekednünk kell: 

 a sérülésspecifikusság elvének érvényesítésére 

 az egyéni rehabilitációs célkitűzések betartására 

 szakszerűségre 

 öröm- és élményszerzésre 

 változatosságra 

 fokozatosságra 

 következetességre 

 rendszerességre 

 játékosságra 

 lehetőség szerint zene alkalmazására 

 

 

4.3 Vizsgálat a rehabilitációs feladatok megállapításához 

A rehabilitációs fejlesztési feladatok meghatározásának alapja a komplex vizsgálat, amelyet szakorvosokból (ortopéd 

orvos, neurológus, gyermekgyógyász, stb.), mozgásnevelőkből, logopédusból, gyógypedagógusokból álló szakértői csoport 

végez a tanuló iskolába kerülésekor. 
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A komplex vizsgálat kiterjed: 

 anamnézis felvételére (kikérdezés a szülőtől) 

 sérülésspecifikus adatok vizsgálatára, rögzítésére (testi adottságok, előforduló deformitások, egészségügyi problémák, 

kórformától függően kóros reflexek, szinergizmusok, ill. egyéb, az adott kórforma jellegzetességeiről informálódó 

adatok regisztrálására) 

 izomerő mérésére 

 ízületi mozgásterjedelem mérésére 

 pszichomotoros funkciók vizsgálatára (percepciós képességek, téri irányultság, szerialitás, mozgás koordináció, 

egyensúlyi képességek, kézfunkció vizsgálata stb.) 

 önkiszolgálási, önellátási tevékenységek felmérése 

 járás, hely és helyzetváltoztatás elemzésére 

 logopédiai és pedagógiai vizsgálatra 

 A vizsgálatok, felmérések értékelése után körvonalzódnak a rehabilitáció rövid-, és hosszú távú céljai, feladatai, 

amelyeket a tanuló mozgásnevelési dokumentációjában, a rehabilitációs tervben kell rögzíteni. Itt kell leírni azt is, hogy a 

célok, feladatok, milyen módszerek, terápiák, eszközök, eljárások, technikák alkalmazásával érendők el. E rehabilitációs 

célok és feladatok, képezik az alapját a tanuló tantárgyi értékelésének is. 

Az elért fejlettségi szint után újabb célokat kell kitűzni, ill. ha a rehabilitációs célok, feladatok, változatlanok és eredmény 

nincs, vagy nem kielégítő, akkor más módszerek, eljárások alkalmazásával kell próbálkozni. 

A változásokat is rögzíteni kell a dokumentációban. 

A változások nyomon követését segíti a fényképes összehasonlítás és a videofelvételek. 

A munka sokrétegűsége fokozott szakmai felkészültséget, felelősséget, kreativitást követel a pedagógusoktól. 

 

 

4.4. Keresztkapcsolatok 
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Tantárgyi: 

 tornatermi foglalkozások – uszodai foglalkozások 

 egyéni – csoportos foglalkozások 

 tanórai foglalkozások – sport - és szabadidős foglalkozások 

 

Tantárgyközi: 
valamennyi műveltségi területtel – alkalmazkodva a tantárgyi specifikumokhoz – a képzés teljes ideje alatt, 

mert egyik kiemelt célunk a képességek fejlesztése, s ezen keresztül az esélyegyenlőség alapjainak 

megteremtése. 

 

A tanórán kívüli foglalkozások 

A tanórán kívüli foglalkozásokon azok a mozgáskorlátozott tanulók vesznek rész: 

 akiknél valamelyik részfeladat sikeresebb megoldásához, mozgások  

automatizálásához, műtét utáni intenzív rehabilitálásához e többlet foglalkoztatására van szükség 

 továbbá azok a tehetséges tanulók, akik egyéni igényeik és rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételek 

függvényében adaptált sportfoglalkozásokon edzik, tréningezik magukat (e sportfoglalkozások a testnevelési 

sportjátékok és egyéb sportok adaptációit jelentik, amelyek során változhatnak a szabályok, a játékterület, a 

játékidő, a használt eszközök pl. ülőröplabda, kerekes székes kosárlabda, tenisz, atlétikai futó, ugró, 

dobószámok, úszás, művészi torna, asztalitenisz, stb.) 

5. A tanterv  

 

Mivel a mozgáskorlátozottság a tartó- és mozgató szervrendszer maradandó károsodását jelenti, így a mozgásnevelés 

tantervi tartalmát 

 a kórforma – az állapot végleges, javuló vagy romló jellege, és a klinikai tünetek 

 a mozgásállapot súlyossága határozza meg. 
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A különböző kóreredetű, mozgáskorlátozottságot okozó kórformákat a megjelenési forma, azaz a tünetek alapján 

rendszerezzük. 

E szerint egy kategóriába tartoznak azok a tünetcsoportok, amelyek a pedagógiai gyakorlat és a rehabilitációs munka terén 

azonos, vagy közel hasonló feladatot jelentenek 

Az egyes kategóriákon belül tárgyaljuk a gyógypedagógiai oktatás területén leggyakrabban előforduló megbetegedések 

mozgásnevelési feladatait. 
A tantervben nem szereplő egyéb megbetegedések esetén a pedagógus egyénileg alakítja ki az adott betegségre és 

tünetre jellemző terápiás feladatokat (tananyagot). 

 

 

5.1. A tanterv részei 

 

Minden kórforma esetében, 1-8. évfolyamokon a következők: 

 Speciális szükséglet, ellátás (adott kórformához kapcsolódó vizsgálatok, a terápia során alkalmazandó gyógytorna és 

egyéb terápiás eljárások a lehetséges műtéti indikációk, gyógyászati segédeszközök, ill. a rehabilitáció során 

alkalmazandó preventív, korrekciós feladatokról informál) 

 Pszichomotoros funkciók fejlesztése (prevenciós, téri orientációs, mozgáskoordinációs, egyensúlyi készségek, 

képességek, kézfunkciók fejlesztése) 

 Manuális tevékenységek fejlesztése 

 Önellátási, önkiszolgálási funkciók fejlesztése 

 Adaptált testnevelés: 

 rendgyakorlatok 

 gimnasztika 

 természetes gyakorlatok 

 atlétika 

o dobások 
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o futások, ugrások, szökdelések 

 helyváltoztatás, járás, közlekedés 

 játékok, sportok, adaptált sportjátékok 

 Subaqualis torna (víz alatti torna, amelynek során kihasználjuk a víz mechanikai és természetes hatását) 

 Úszásoktatás 

 Kontraindikált mozgások, tevékenységek kizárása (az ellenjavallt, az adott kórforma, az egészségügyi és a 

mozgásállapot szempontjából károsan ható mozgások, tevékenységek és funkciók) 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Értékelés 

Az értékelés elvei 

 

     Az értékelés figyelembe veszi: 

 az életkort 

 a mozgásállapotot 

 az általános és speciális egyénre szabott fejlesztési célkitűzések, feladatkijelölések alapján az ismeretek, jártasságok, 

készségek, képességek terén elérteket 

 a gyermek motivációját, igyekezetét 

 

Értékelendő területek: 

 együttműködés a rehabilitációs munka folyamatában 
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 aktivitás 

 az elsajátítottak önálló alkalmazására való törekvés 

 mindenféle önálló kezdeményezés, amelyet eredményesebbé, sikeresebbé válása érdekében fejt ki 

 

Az értékelés szempontjai: 

 önmagához, és kortárs, hasonló kórformájú, mozgásállapotú társakhoz viszonyítson 

 rendszeres, következetes, egységes 

 elemző 

 pozitívumokat kiemelő 

 hiányokat feltáró, előremutató 

 reális elvárásokat tisztázó  

 a tanuló aktív részvételével létre jövő 

Az értékelés módjai: 

 szóbeli: 

minden mozgásnevelési óra részfeladatainak teljesítésekor, illetve a tanórák végén összefoglaló elemzés és értékelés 

 írásbeli: 

félévente dokumentált szöveges minősítés, amely a rehabilitációs feladatok kijelöléséhez viszonyít 

5.3 A továbbhaladás kritériuma: 
 

A mozgásnevelési órákon való jelenlét 

Megjegyzés: mozgásnevelés tantárgyból érdemjegyekkel történő értékelés módszerét nem alkalmazzuk, mert 
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 a mozgáskorlátozott tanulók teljesítményei, eredményei standardizált értékekhez nem hasonlíthatók, tehát nem 

objektívek. 

 bizonyos kórképek – progrediáló betegségek – eleve kizárják a teljesítménycentrikus fejődés lehetőségét, ez esetben 

változás, fejlődés pl. az együttműködési készség szintjén lehet, amelyet nem szabad érdemjegyben minősíteni. 

 

 

 

6. Foglalkoztatási formák: 

 

Csoportos foglalkozás: 

lehetőleg azonos vagy hasonló mozgásnevelési feladatot jelentő diagnózisú, mozgásállapotú – tehát homogén – 

tanulókból célszerű szervezni, továbbá figyelembe kell venni az életkor szerinti és a nemek szerinti elkülönítést 

(utóbbi szempontot különösen 5-8. évfolyamokon érvényesítjük). 

A tanórai csoportok létszáma 3-8 fő. 

 

 

Egyéni foglalkozás: 

 azoknak a tanulóknak, akik súlyos mozgásállapotuk miatt csoportban nem foglalkoztathatók, ugyanakkor 

törekedniük kell arra, hogy visszahelyezhetők legyenek a csoportos foglalkoztatási formába 

 azoknak a tanulóknak, akiknek mozgásállapota a plusz egyéni foglalkozást indokolja 

 

7. A mozgásnevelés színterei: 

 délelőtti, tanórai foglalkozások: 

tornatermi, tantermi, egyéni fejlesztő szobai  

uszodai 
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 szabadtéri órák: 

adaptált sportfoglalkozások 

 délutáni foglalkozások: 

    subaqualis torna, tantermi, és szabadtéri foglalkozások 

8. Oktatási módszerek: 
magyarázat 

bemutatás 

szemléltetés 

gyakorlás 

ismétlés 

ellenőrzés 

prevenció, egyéni sérülésspecifikus korrekció 

 

 

 

9. Tanulói tevékenységek  
(mozgásállapotának függvényében, képességei szerint) 

megfigyelés 

utánzás 

manipulálás 

gyakorlás 

korrigált mozdulatok, mozdulatsorok automatizálása, alkalmazása  

szükség szerinti gyógyászati segédeszköz(ök) viselése, használata, alkalmazása 
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10.Személyi feltételek: 
gyógypedagógus 

gyógytornász 

konduktor 

 

A tanórai és a tanórán kívüli mozgásos feladatok szakszerű végrehajtásához elengedhetetlen a kapcsolattartás és 

intenzív együttműködés a 

szakorvosokkal 

gyógyászati segédeszközt készítőkkel 

egészségügyi szakszemélyzettel 

gyermekfelügyelőkkel 

 

 

 

 

11. Tárgyi feltételek: 

 

Eszközök: 
CD –s rádiómagnó 

TV, video lejátszó, - kamera, videofilmek 

diák, fotók 

kézikönyvek, feladat-, gyakorlat gyűjtemények 

példatárak, szabálykönyvek, pedagógiai, egészségügyi szakkönyvek 

a tanuló egyéni mozgásnevelési dokumentációi 

A tanulók egyéni felszerelése: 
sportcipő, váltó zokni, nadrág, trikó 

úszóruha, úszósapka 

gyógyászati segédeszköz(ök) 

A tanárok munkaruhája: 
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tréningruha 

edzőcipő 

papucs 

úszóruha 

Létesítmények: 
Tornaterem, tantermek 

egyéni fejlesztő szobák 

szabadtéri, terepen való közlekedés gyakorlására szolgáló, különböző lépcsők, járókorlátok, lejtők, emelkedők, füves 

és betonozott területek 

uszoda:  / Bánki D. Ált. Isk.-ban/ uszodához tartozó öltözők, zuhanyzók, WC-k 

Tornatermi berendezések felszerelések: 
rövid és hosszú tornapadok 

bordásfal 

különböző méretű, vastagságú, huzatú tornaszőnyegek 

zsámolyok 

gurulós zsámolyok 

ugrószekrény 

járókorlát 

járólépcső 

tükör 

Ayeres eszközök 

Atlétikai szerek: 

különböző méretű súlyzók, súlypántok 

kislabda 

Sportjátékok eszközei: 
kézilabda, kosárlabda, röplabda, futball-labda 

bordásfalra akasztható kosárlabda palánk 

tollaslabdaháló, ütő 

teniszháló 
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speciális – háromkerekű, kül. méretű -, és normál kerékpárok 

boccsa-készlet 

különböző méretű gumilabdák 

Bobath labdák 

karikák, tornabotok 

Egyéb felszerelések: 
Mérőszalagok 

stopperóra 

hidraulikás emelőgépek 

fürdető székek 

 

 

 

Tematikus, funkcionális eszközök: 
amelyeket a különböző képességfejlesztési eljárások, rehabilitációs célkitűzések megvalósítása érdekében használunk:  

 izomlazításra, kontraktúrák oldására, keringésjavításra, mozgáskontroll, mozgáskoordináció, 

egyensúlyérzékelés fejlesztésére 

 a célzó mozgások fejlesztésére 

 a nagymozgások, a mozgásbiztonság fejlesztésére 

 a finommozgások, a manipulációs készség fejlesztésére 

 a szem-kéz koordináció, a téri orientáció, a szenzomotoros képességek fejlesztésére 

 a hidroterápiás foglalkozások gazdagítására stb. 
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I. Részletes követelmények a végtagredukciós fejlődési rendellenességek és szerzett végtaghiányok esetén 

I/1. 

Kórforma 

                         

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Felső végtag 

(továbbiakban FV) 

egyoldali fejlődési 

rendellenességei és 

hiányai: 

- ujjhiányok, 

  összenövések 

- hiányoznak az ujjak és 

a tenyér egy része 

- 1-1 ujj megléte mellett 

hiányzik a tenyér egy 

része 

- a teljes kézfej 

 

Életkornak  megfelelő szinten 

legyen tudatában  

mozgásállapotával, betegségével, a 

funkció javítást szolgáló eljárások 

(kontraktúra - továbbiakban cc. - 

nyújtás, műtét, gyógytorna) 

szükségességével. 

 

 

 

 

 

Speciális szükséglet, ellátás 

- állapotfelmérés: csonk hosszának, körfogatának 

mérése,  a bőr állapotának, a meglévő ízületek 

mozgásainak felmérése, regisztrálása, ill. fejlődési 

rendellenesség esetén állapot - előforduló 

deformitások - leírása 

- a meglévő ízületek, izmok funkciójának 

biztosítása, fejlesztése 

- csonk bőrének védelme, vérkeringés elősegítése 

masszírozással, dörzsöléssel. 

- csonk edzése, ügyesítése, taktilis percepciójának 

fejlesztése  

- a túlzott egyoldalas terhelés és kézhasználat 

 

Aktív közreműködője legyen 

életkorának, 

mozgásállapotának 

megfelelően a rehabilitációs 

munkának 
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hiányzik, de megvan a 

csuklóízület 

- hiányzik a 

csuklóízület 

- a könyökízület 

megvan, az alkar 

különböző mértékben 

csonkolt, ill. az alkar 

csontok egyike vagy 

mindegyik hipo- vagy 

aplasiás 

- hiányzik a 

könyökízület is 

- a felkarcsont 

különböző mértékben 

csonkolt, ill. hipo- vagy 

aplasiás 

- vállízületből kinőhet 

egy kézfej, vagy egy, 

vagy néhány ujj, amely 

pl. fogást, tartást képes 

ellátni 

- a vállízület is hiányzik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sérültség függvényében jártasság, 

ill. képességszintre fejlődjön 

koordinációjuk, változó feltételek 

közötti egyensúlyozásuk. 

Ismerje a saját korrekciós 

gyakorlatait. 

 

 

 

Legyen képes - amennyiben az 

érintettség mértéke megengedi - 

sérült karját használni a begyakorolt 

feladatokban.  

elkerülésére a sérült oldali törzsizmok intenzívebb 

erősítése, ill. szimmetrikus és aszimmetrikus felső 

végtag gyakorlatokkal az érintett oldal meglévő 

ízületei mozgásterjedelmének megőrzése, ha kell 

fejlesztése 

- kontraktúrák kialakulásának megelőzése, a 

kialakult cc-k oldása 

- ortopéd orvosi indikáció alapján korrekciós és 

funkciójavító műtétekre kerülhet sor  

- a műtét utáni rehabilitáció feladatai az előzőeken 

túl: a műtéttel kialakított funkció megerősítése 

(masszázs, célirányos ügyességfejlesztés, fejlesztő  

eszközök, feladatok alkalmazásával) 

- sérülésspecifikusság, fokozatosság elvének 

betartásával általános és szelektív izomerősítés 

Pszichomotoros funkciók fejlesztése 
- kiemelten fontos a testséma fejlesztése, a sérült 

oldal beépítése a testsémába 

- mozgáskoordináció fejlesztése (FV alternáló 

mozgásai) 

- statikus és dinamikus egyensúly fejlesztés 

Manuális tevékenység fejlesztés 
- a sérült oldal esetén a kiegészítő funkciók 

kialakítása 

(lefogás, tartás, simítás,stb.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hajtsa végre a fejlesztési cél 

érdekében alkalmazott 

mozgáselemeket, 

feladatokat. 

 

 

 

 

 

 

 

Alkalmazza a mindennapi 

tevékenységek során a 

kialakított funkciókat. 
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I/2. 

Kórforma 

                         

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

F V - egyoldali  

Gyakorlottság elérése a sérült 

oldallal történő feladat 

végrehajtásokban 

 

 

NAT szerint 

 

NAT szerint 

 

 

 

 

 

 

 

NAT szerint (az előírt 

Önellátás, önkiszolgálás 
- a kétkezes feladatok esetén a sérült oldal 

tevékenykedtetése (amennyiben a hiány mértéke 

ezt lehetővé teszi) pl. ruházat és cipő le-felvétel, 

tisztálkodás 

Testnevelés-adaptált testnevelés 
Rendgyakorlatok - NAT szerint 

Gimnasztika: 

- különböző ritmusú egyszerű, szabad, társas és 

kéziszer gyakorlatok 

- kéziszer használatában a sérült oldal kiemelten 

fejlesztendő 

Természetes gyakorlatok mozgásanyaga is 

tananyag, egyedi elbírálás függvényében 

alkalmazható. 

Atlétika: 

 járások, futások, ugrások, szökdelések: NAT 

 

Tudja alkalmazni felügyelet 

nélkül is a tanultakat. 

 

 

 

NAT szerint 

 

NAT szerint 

 

 

 

 

 

 

 

NAT szerint  (az előírt 
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teljesítményszinteket  - futás, ugrás - 

nem tartjuk, ugyanakkor 

folyamatosan javuljanak 

teljesítményei) 

NAT szerint (az előírt 

teljesítményszinteket nem tartjuk, 

csak a folyamatos fejlődést!) 

 

Tudjon alkalmazkodni a tanult 

játékok szabályaihoz. 

Fejlődjön labdakezelési készsége. 

Legyen igénye a rendszeres 

testmozgás. 

Alakuljon ki vízbiztonsága, tanulja 

meg a célszerű viselkedést a vízben, 

s legyen képes alkalmazni az 

elsajátított technikákat. 

Folyamatosan fejlődjön 

hatékonysága. 

Legyen tisztában az  állapotára 

károsan ható mozgásokkal, 

tevékenységekkel, s kerülje azokat. 

szerint 

 

Dobások -  NAT szerint 

- előnyt élveznek a kétkezes feladatok 

- kerülendők a tömöttlabdás egykezes dobások 

 

Játékok, sportok - adaptált sportjátékok 
- életkorhoz, sérüléshez alkalmazkodó testnevelési 

játékok, sportjátékok tanítása, szabadban végezhe-

tők is (labdajátékok, sor- és váltóversenyek, stb.) 

- igényekhez és a lehetőségekhez igazodó 

sportolás biztosítása 

 

 

Úszás: állapotától függően, lehetőleg  minden 

úszásnem tanítása (a tanuló adottságaihoz igazodó 

sorrendben) különös tekintettel a FV-ok szinkron 

és alternáló mozgására 

Kontraindikált mozgások: minden túlzott 

egyoldalas FV igénybevételével, terhelés, pl. 

kötél, rúdmászás, támaszgyakorlatok, kézenállás, 

szekrényugrás, stb, ép kézben súlyhordások. 

  

teljesítményszinteket nem 

tartjuk) 

 

 

 

NAT szerint 

 

 

Tudjon együtt játszani 

társakkal. A  választott 

sportágban legyen képes 

kitartóan dolgozni, akár 

versenyszerűen is.  

 

 

Tudjon kitartóan úszni a 

meglévő technikai tudás 

birtokában, helyes 

légzéstechnikával. 
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I/3. 

Kórforma 

                         

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

FV kétoldali fejlődési 

rendellenességei és 

hiányai: 

az egyoldali érintettség 

esetén felsorolt 

variációk 

előfordulhatnak: 

szimmetrikusan 

aszimmetrikusan 

 

Legyen tisztában az 

alkalmazott eljárások 

(gyógytorna, művégtag 

használat, stb.) 

szükségességével 

Legyen tisztában azzal, hogy 

rövid csonkok esetén a 

csonkokkal végzett manuális 

munkák látását, helyes 

testtartását  veszélyeztetik 

 

 

 

Legyen képes minden 

körülmények között a 

balesetmentes esésre. 

 

Speciális szükséglet, ellátás 
Az egyoldali érintettségnél felsoroltakon túlmenően: 

- kézfej és ujjak hiányában a csonkokkal kell kialakítani a 

finommanipulációs feladatokat 

- kétkezes feladatok: pl. tárgyfogás, írás, öltözés, tisztálkodás, 

stb.  

- magasabb csonkoltság esetén, amennyiben a csonkokkal, ill. 

vállal-állal végez írófeladatokat, látásromlás, gerincdeformitás 

kialakulásának  veszélye áll fenn 

- a könyökízület feletti csonkoltság esetén kétirányú a feladat: 

a) az AV-ok gerinc, vállöv, mobilitásának, hajlékonyságának 

megőrzése, fejlesztése, rendszeres gerinctorna, tartásvédelem 

AV-okkal kézfunkciós feladatok kialakítása, tanítása, pl 

lábujjakkal írás, ruhadarabok le- felvétele, étkezés, tisztálkodás, 

továbbá állal, vállal végezhető funkciók megtalálása, tanítása, 

fokozott odafigyeléssel e feladatok végzése közben a megfelelő 

testtartásra 

b)  művégtaggal, ill.  csonkra rögzíthető 1-1 funkció elvég-

 

Aktív közreműködője 

legyen életkorától, 

mozgásállapotától 

függően a 

rehabilitációs 

munkának. 
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 Az egy FV érintettségnél 

leírtakon túl: legyen képes a 

művégtagokkal végzett 

koordinációs és egyensúlyi 

feladatok megoldására.  

zésére, (pl. nadrággomb kigomboló kampó) szolgáló 

eszközzel való ellátás, a művégtag le-felvételének 

tisztántartásának, és használatának tanítása. 

Továbbá fontos a balesetmentes esés tanítása. 

Pszichomotoros funkciók fejlesztése 
Mint az egy.FV érintettségnél leírtak! Kiemelt! A valóságos és 

a lehetséges FV kiterjedés, továbbá a művégtagok, a 

funkcionális, csonkra rögzíthető kiegészítők beépítése a 

testsémába. 

 

 

 

 

Legyen együttműködő 

a művégtagokkal 

végrehajtott 

feladatokban 

 

I/4. 

Kórforma 

                         

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

FV kétoldali  

Értse meg a fejlesztési feladatok - 

taktilitás fejlesztése, preciziós 

munkák - fontosságát 

 

 

 

Legyen igénye és kreatív 

közreműködője a minél nagyobb 

önállóságot biztosító megoldások 

keresésében 

 

 

 

 

 

NAT szerint 

Mint az egy FV érintettségnél 

leírtak! 

Manuális tevékenységfejlesztés 
Kiemelt! A csonkok taktilis percepciójának 

fejlesztése keresni és fejleszteni a csonkokkal 

végezhető finomabb, preciziósabb mozdulatokat, 

feladatokat 

 

Önellátás, önkiszolgálás 
Magasabb csonkoltság esetén az állal-vállal, 

lábbal kivitelezhetetlen feladatok esetén keresni 

azokat az eszközöket, ill. használatuk tanítása, 

amelyekkel a lehető legönállóbbá tehető a 

mindennapos tevékenységek terén, pl. tapadóko-

ronggal rögzített fogkefe, vagy nadrággomboló 

kampó (csonkra rögzített) vagy tapadókorongos, 

tüskés lap, amelyre kenyér vagy krumpli 

rögzíthető, szeleteléshez hámozáshoz, stb. tapadós 

műanyag alátéttel a füzet rögzítése a padhoz 

 

Testnevelés, adaptált testnevelés 

 

Alkalmazza a tanult 

mozgásokat 

 

 

 

 

Minden élethelyzetben 

alkalmazza az elsajátított, 

kialakított funkciókat, 

feladatokat /eszközzel, 

paramozgásokkal, stb/ 

 

 

 

 

NAT szerint 
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Amennyiben az érintettség lehetővé 

teszi fejlődjön az egyéni 

dobástechnikában kialakított 

teljesítménye 

 

 

Legyen képes alkalmazkodni a 

tanult játékok szabályaihoz 

Fejlődjön ügyessége, legyen igénye 

a rendszeres testmozgás 

 

Legyen képes az egyénileg 

kialakított úszástechnika, 

légzésritmus alkalmazására, 

folyamatosan fejlődjön 

hatékonysága 

Rendgyakorlatok: mint az egy FV érintettségnél 

leírtak 

Gimnasztika, természetes gyakorlatok, atlétika: a 

feladatok megegyeznek az egy FV érintettségnél 

leírtakkal  

Dobások: amennyiben lehetséges kétkezes 

dobások, ill. művégtaggal végzett dobások is. 

 

 

 

Játékok, sportok, adaptált sportjátékok: mint 

az egy FV érintettségnél leírtak, továbbá 

sportoláshoz szükséges kiegészitőeszköz 

biztosítása, használatának tanítása, pl. 

asztaliteniszhez csonkhoz szerelhető, vállal, 

lapockamozgással irányított ütő 

 

Úszás: mint az egy FV érintettségnél leírtak 

Kiemelt! magas csonkoltság esetén a vállöv és a 

lapockák végzik a felső végtagok mozgását, 

ugyanakkor a haladást az alsó végtagok mozgása, 

ritmusa, ereje adja. 

 

 

 

Alkalmazza és fejlessze 

teljesítményét 

 

 

 

Tudjon társakkal együtt 

játszani 

A választott sportágban 

kitartóan fejlessze magát 

 

 

 

Tudjon kitartóan, akár 

versenyszerűen is úszni, az 

elsajátított technikai tudás 

birtokában 
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I/5. 

Kórforma 

                         

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

 

Szerzett FV-i hiányok 

egyoldali, ill. kétoldali 
oka lehet pl.baleset 

vagy tumor miatti 

csonkoltság 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alsó végtag (a 

továbbiakban AV) 

egyoldali fejlődési 

rendellenességei és 

 

Legyen tisztában az állapotára 

károsan ható mozgásokkal, 

tevékenységekkel, s kerülje azokat. 

 

 

 

 

 

Ismerje "új" állapotából eredő 

lehetőségeit és korlátait. Legyen 

tisztában az alkalmazott eljárások 

szükségességével. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontraindikált 
- a csonkok bőrfelszinét károsító támaszkodások, 

függések, mászások 

- a meglévő ízületek túlnyújtása, ill. kontraktúrát 

okozó tartások 

- scoliosist, ill. egyéb ízületi deformitást okozó 

tevékenységek 

Speciális szükséglet, ellátás 

- állapotfelmérés: csonk hosszának, körfogatának, 

a bőr állapotának leírása 

- elsődleges feladat az állapot elfogadtatása, az új 

„kiterjedés”  testsémába építése 

- csonk edzése masszírozással, szelektív 

izomerősítő tornával 

- a csonkoltság mértékétől függően a csonkkal  

(okkal) végezhető funkciók  megtanulása, tanítása 

- szükség szerint művégtaggal, v. funkcionális 

kiegészítő eszközzel való ellátás, használatának 

begyakorlása. 

A továbbiakban minden feladat megegyezik az 

egyoldali, ill. kétoldali FV fejlesztésre és 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen együttműködő a 

rehabilitációs munka során. 
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hiányai: 
az érintettség lehetséges 

előfordulásai 

hasonlóak, mint az 

egyoldali FV érin-

tettségnél  

 

 

 

 

Legyen tisztában és fogadja el  az 

alkalmazott eljárások 

szükségességét (gyógytorna, 

csonkedzés, művégtaghasználat, 

stb.)  

 

 

Ismerje saját korrekciós, javító 

gyakorlatait.     

hiányoknál leírtakkal! 

Speciális  szükséglet, ellátás 
- állapotfelmérés: csonk hosszának, körfogatának, 

a bőr állapotának leírása, fejlődési rendellenesség 

esetén állapotleírás, esetleges deformitások 

regisztrálása 

- meglévő ízületek, izmok funkciójának 

biztosítása, fejlesztését célzó ügyesítő, erősítő 

gyakorlatok. 

- kontraktúrák kialakulásának megelőzése, 

meglévő(k) oldása 

- egyoldalas, aszimmetrikus  terhelés miatt 

intenzív gerinctorna (izomfűző kialakítása) 

- csonk bőrének tisztántartása, keringésjavítás, 

csonkedzés szelektív tornával, a csonkvég 

hordképességének fokozása 

-művégtaggal ellátás, a művégtag fel-levételének, 

tisztántartásának tanítása, állapotának, ill. a két 

végtag hosszának állandó ellenőrzése 

- sérülésspecifikusság, fokozatosság elvének 

betartásával általános és szelektív izomerősítés 

 

 

 

 

 

Életkorának és 

mozgásállapotának 

megfelelően aktívan működ-

jön együtt a rehabilitációs 

munkában. 

Alkalmazza korrekciós 

feladatait 
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Kórforma 

                         

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

AV egyoldali  

Változó körülmények között is 

legyen képes alkalmazni a 

begyakorolt koordinációs és 

egyensúlyi feladatokat. 

 

 

Legyen igénye művégtagja 

állapotának rendszeres figyelemmel 

kísérése, s a csonk bőrének gondos 

ápolása. 

 

Legyen képes a begyakorolt 

korrigált járásra változó 

körülmények között is (pl. neheített 

terepen).  

A lehető legtöbb közlekedési 

eszközt tudja önállóan igénybe 

venni.  

Ugyanakkor a kerekesszék 

használatát is ismerje. 

 

 

 

 

NAT szerint 

 

Legyen képes különböző 

testhelyzetekben, s ezeken szerekkel 

gyakorlatokat végezni. 

 

 

NAT szerint (a teljesítményszinteket  

nem, de a fokozatos fejlődés igényét 

tartjuk)  

Pszichomotoros funkciók fejlesztése 
- testséma fejlesztése 

- mozgáskoordináció fejlesztése 

- statikus és dinamikus egyensúlyfejlesztés - 

művégtaggal is. 

Önellátás, önkiszolgálás 
a művégtag használatának, tisztításának tanítása a 

feladat 

Helyváltoztatás-járás,-közlekedés 
- járástanítás helyes medence- és törzstartással, 

járásritmizálás, kar-láb együttmozgások 

kialakítása (támasztóeszközzel is, amennyiben 

használ) 

- nehezített járás: terepen, lejtőn, lépcsőn 

- művégtaggal leülés, felállás technikáinak 

tanítása 

- tömegközlekedésben való részvétel tanítása, 

gyakorlása (fel-lelépés, mozgólépcső használata) 

- a művégtag viselésének szünetelésekor 

kerekesszék használatára felkészítés, 

(kerekesszékkel közlekedés terepen is) 

Testnevelés - adaptált testnevelés 

Rendgyakorlatok: NAT szerint 

Gimnasztika: 

- játékos és határozott formájú, különböző ritmusú 

egyszerű szabad - társas - kéziszer- egyszerű 

szergyakorlatok 

Természetes gyakorlatok, atlétika feladatai, 

mozgásanyaga (emelés, hordás, 

küzdőgyakorlatok, kúszás, mászás, futás, ugrás, 

szökdelés) egyedi elbírálás alapján tanitható  

 (befolyásolja a művégtag típusa, minősége is), ha 

ezek a mozgások nem jelentenek nagy 

megterhelést a meglévő ízületeknek. 

Dobások: NAT szerint 

 

Gyakorolja magát - 

művégtaggal is - a 

legkülönbözőbb egyensúlyi 

helyzetekben. 

 

 

 

 

 

 

 

Alkalmazza a helyes, 

korrigált mozgásokat. 

Legyen igénye az önálló 

közlekedés. 

Kerekesszéket csak szükség 

esetén használja. 

 

 

 

 

 

 

 

NAT szerint 

 

Ismerje a szakkifejezéseket, 

vezényszavakat. 

 

 

 

 

NAT szerint 

I/6 
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I/7. 

Kórforma 

                         

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális 

teljesítmény 

AV egyoldali: 

 

 

 

 

 

 

AV kétoldali fejlődési 

rendellenességei és 

hiányai:  

az egyoldali érintettség 

variációi 

előfordulhatnak: 

szimmetrikusan 

aszimmetrikusan 

 

Legyen képes a tanult 

játékszabályokhoz 

alkalmazkodni, fejlődjön 

ügyessége, kitartása. 

 

Legyen képes az elsajátított 

úszástechnikák alkalmazására, 

hatékonyságának fejlesztésére. 

 

Legyen tisztában az állapotára 

károsan ható mozgásokkal, 

tevékenységekkel, s kerülje 

azokat. 

 

Alapvetően azonosak a 

fejlesztési követelmények az 

egy AV érintettségnél leírtak-

kal. 

 

Kiemelt! Fejlődjön a két 

művégtaggal egyensúlyozó 

képessége, önálló helyváltoz-

tatása, változó körülmények 

között is egyre nagyobb 

biztonsággal alkalmazza a 

tanultakat. 

Játékok, sportok- adaptált sportjátékok 
életkorhoz, sérüléshez igazodva 

Úszás 
minden úszásnem tanítása az érintett oldal csonkoltságának 

megfelelően a szinkron és aszinkron AV mozdulatok kivite-

leztetésével 

Kontraindikált 
- scoliosist, egyéb ízületi deformitást okozó tevékenységek 

- tartós futás, ugrás, szökdelés 

Spec. szükséglet, ellátás 
az egyoldali érintettségnél felsoroltakon túl:  

- amennyiben mindkét AV-ot művégtaggal kell ellátni: 

állandóan ellenőrizni kell a két csonk hosszkülönbségét, s új 

művégtaggal kell ellátni a tanulót, hogy az egyenetlen 

terhelés miatt  következményes deformitások (pl. gerinc) ne 

alakuljanak ki. 

- térdízület feletti csonkoltság esetén kettős a feladat: 

a) a művégtagokkal való egyensúly, helyváltoztató, kül. 

terepeken való járógyakorlatok tanítása mankó v. járókeret v. 

támbot segítségével- egyéni foglalkoztatásban 

b) tehermentesítés céljából kerekesszék használat, ill. ke-

rekesszékkel közlekedés megtanítása 

Pszichomotoros funkciók fejlesztése 
- mint az egy AV érintettségnél leírtak 

- kiemelt! művégtagokkal, ill. kerekesszékben végzett 

egyensúlyi feladatok  

 

 

Tudjon társakkal 

együtt játszani 

 

 

Tudjon kitartóan - akár 

versenyszerűen is - 

úszni, az elsajátítottak 

betartásával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megegyeznek az egy 

AV érintettségnél 

leírtakkal. 
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I/8. 

Kórforma 

                         

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési 

követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális 

teljesítmény 

AV kétoldali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerzett AV-i hiányok 
egyoldali, ill. kétoldali 

oka lehet: pl. baleset, 

tumor, stb. miatti 

csonkoltság 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje új állapotából 

eredő lehetőségeit és 

korlátait.  Legyen 

tisztában az alkalmazott 

eljárások 

szükségességével. 

 

Önellátás, önkiszolgálás 
mint az egyoldali AV érintettségnél 

Helyváltoztatás - járás - közlekedés 
mint az egyoldali AV érintettségnél 

Testnevelés - adaptált testnevelés 
Rendgyakorlatok: NAT szerint 

Gimnasztika: mint az egyoldali AV érintettségnél 

- kiemelt! a támasztóeszközök használata miatt (mankó, v. járókeret, v, 

támbot) FV-ok izomerejének fejlesztése 

Atlétika: balesetmentes esés tanítása 

Dobások: ülő testhelyzetben végeztethető különböző méretű és súlyú 

labdákkal, szerekkel (ha a művégtagokkal biztonságosan támaszt állásban 

is) 

Adaptált játékok,. sportok, sportjátékok 

életkorhoz, sérüléshez igazodva 

Úszás 

- minden úszásnem tanítása 

- a meglévő AV-i ízületekben a mozdulatok kiviteleztetése, magasabb 

csonkoltság esetén a haladás  a FV-okkal valósul meg 

Kontraindikált mozgás 
- a meglévő AV-i ízületek túlzott terhelése 

- a hosszan tartó ülő életmód (ülési cc-k alakulhatnak ki!) 

- futások, ugrások 

Speciális szükséglet, ellátás 
- az állapot elfogadtatása, a megváltozott "kiterjedés" testsémába építése 

- kiemelt! a megváltozott statikai állapot művégtaggal és anélkül való 

intenzív tanítása, gyakorlása 

- a továbbiakban minden feladat azonos az AV-i hiányoknál leírtakkal! 
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I/9. 

Kórforma 

                         

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

AV-FV-okat érintő 
fejlődési 

rendellenességek  és 

hiányok: 

- azonos testfél 

- ellentétes oldal érintett 

- mind a négy végtag 

érintett 

 

- az alsó és felső 

végtagok fejlődési 

rendellenességeinek és 

hiányainak már fel-

sorolt számtalan 

kombinációja  fordulhat 

elő! 

 

Legyen tisztában az alkalmazott 

eljárások szükségességével. 

Törekedjen a begyakorolt, a 

mindennapos tevékenységekhez 

alkalmazkodó funkciók 

megvalósítására. 

Próbáljon kreatívan közreműködni 

új funkciók kialakításában. 

Speciális szükséglet, ellátás 
Érvényes minden eddig felsorolt feladat! 

Kiemelt! négy végtag érintettség köréből a 

könyökízület és térdízület feletti csonkoltság 

esetén: 

- biztonságos ülés kialakítása (pl. karfás szék 

párnával, biztonsági övvel) 

- megfelelő írófelület biztosítása (pl kivájt, döntött 

asztalfelület) 

- a gerinc túlzott terhelésének elkerülésére ékalakú 

párnán fektetés 

- csonkra rögzíthető kiegészítő eszköz, amelybe 

feladat és funkció szerint különböző tárgyak 

rögzíthetők (pl. ceruza, kanál), amelyet váll-, és 

lapocka-mozgásokkal működtet 

- az önálló helyváltoztatás csak elektromos 

kerekesszékkel képzelhető el, amelybe az irányító 

gombot is a gyermekhez kell adaptálni, hogy 

csonkkal vagy állal tudja irányítani (magasabbra 

v. középre szerelni, stb.), továbbá biztonsági övvel 

kell ellátni 

- a meglévő ízületek mozgékonyságának  

megőrzése, a törzsizmok erősítése, gurulások, 

felülések tanítása, gyakorlása 

- keresni a lehetőségekhez képest minél önállóbbá 

váláshoz szükséges eszközöket, testhelyzeteket, 

stb. 

- fontos az egészség megőrzése, ezért kerülendő a 

 

Legyen együttműködő a 

rehabilitációs munkában. 

Ismerje korlátait, de minden 

élethelyzetben alkalmazza és 

használja a tanultakat. 
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túlzott fizikai igénybevétel, ugyanis a csökkent 

testfelület miatt fokozottabban verítékeznek, s így 

könnyebben meghűlhetnek 

- soha nem lesznek képesek teljesen önálló 

életvitelre! 

 

A továbbiakban minden tananyagtartalmat csak 

alapos  körültekintéssel, egyénre szabott 

adaptálással, fokozatos terheléssel lehet 

alkalmazni. 
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Kórforma 

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési 

követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális 

teljesítmény 

Myopathiák - DMP 
Járóképes 

- szélesebb alapon, lor- 

dotikus tartással jár (lehet, 

hogy lábujjhegyez) 

- lassan közlekedik sík terepen 

házon belül, utcán csak 

felügyelettel 

- lépcsőn nem tud közlekedni 

(járdaszegélyen fel-lelépni 

nem tud) 

- emelkedőn csak hátrafelé 

kapaszkodva tud közlekedni 

- guggolásból felállás Gowers 

jellel 

- vagy már nem áll fel 

- ülésből vagy segítséggel 

vagy FV-okra támaszkodva 

vagy terpeszes alátámasztással 

húzza fel magát 

- FV-ok izomereje is csökken, 

nehezebb az öltözés-vetkőzés 

- a folyamat következtében 

gyengülnek az extenzor 

izmok, egyre többször elesik 

járás, de állás közben is! 

Fogadja el és 

legyen tisztában 

az alkalmazott 

eljárások 

szükségességéve

l. 

Legyen tisztában 

azzal, hogy 

kerülnie kell a 

fárasztó 

megterhelést 

jelentő 

mozgásokat,  

tevékenységeket. 

Spec. szükséglet, ellátás 
- izomerő (0-5-ös skálán vizsgálva), ízületi mozgásterjedelem (passzív 

mozgatással fokokban kifejezve), az önállóan kivitelezett helyzetváltoztató 

mozgások és a kivitelezés módjának folyamatos megfigyelése, a 

változások regisztrálása 

- a gyengült izomzat aktív erősítése, a kifárasztás elkerülésével 

- vezetett aktív vagy passzív általános torna különböző korrigált 

testhelyzetekben, egyensúlyi állapot fenntartása 

- ágyéki lordózis enyhítése megfelelő testhelyzet kialakításával ülésben, 

fekvésben (pl. talp alá dobogó, vagy térdek alá párna helyezése) 

- légzőgyakorlatok  

- rendszeres masszírozás a vérkeringés fokozására 

- a kiesett izmok pótlása a még működő segédizmok segítségével 

- Achilles cc. esetén - alapos megfontolás után - Achillotómia jöhet szóba 

- műtét utáni rehabilitációban kiemelten fontos a járóképesség megőrzése 

- szintén alapos megfontolás után lehetséges egyedi esetekben a járógéppel 

való ellátás, amivel esetleg tovább fenntartható a járóképesség 

- ill. szintén egyedi elbírálás szerint a boka körüli izmok támogatására 

műanyagok csizma viselése is lehetséges. 

- műtét vagy bármilyen segédeszköz viselése csak orthoped orvosi 

javaslatra történhet. 

- kiemelt! a pszichés gondozás, hiszen ezek a gyermekek azt élik át, hogy 

fokozatosan elvesztik meglévő képességeiket és tehetetlen, erőtlen, 

kiszolgáltatott lényekké válnak 

- állapotromlás függvényében: kiscsoportos, majd egyéni foglalkoztatás 

Ennél a 

kórformánál - a 

progresszió miatt - 

nem lehet 

teljesítmény-

követelmény. 

   II. Részletes követelmények a petyhüdt bénulást okozó kórformák 

II/ 1 
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Fejlesztési követelmények 

  

  Tartalom                                                                               

 

Minimális teljesítmény 

Myopathiák -  DMP 
Járóképes 

Legyen képes segítséget kérni 

azoknál a mozzanatoknál, 

amelyeket nem tud önállóan 

kivitelezni. 

Önellátás. önkiszolgálás 
- fokozatos vezetett aktív 

segítségadás azoknál a 

funkcióknál, ahol szükséges 

- a kiesett feladatvégrehajtások 

pótlására újabb helyzetek, 

eszközök keresése  (l ha az 

íróasztal mélyén lévő fiókjából 

nem tudja kivenni a holmijait, a 

fiókot asztalra, vagy 

asztalmagasságig kell emelni, 

stb.) 

 

Adaptált testnevelés 
csak az aktuális állapot 

függvényében, egyénre szabottan 

lehet adaptálni a tananyagi 

tartalmakat prevenciós és 

korrekciós céllal. 

Adaptált játékok - sportok 

életkornak, állapotnak megfelelő, 

nem fárasztó - főleg labda-

játékok, célzások (pl. kugli, 

boccsa) 

 

 

II/2 
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Subaqualis torna - úszás 

- a víz felhajtóerejének 

kihasználásával több önálló 

mozgásra képes, ami az általános 

mobilizálás, kontraktúrák 

oldására, keringés javítására 

fontos 

- úszástanítás alkalmazkodik a 

gyermek igényeihez és 

állapotához: csak azt, annyit és 

úgy, hogy szükséges! 

- kiemelt! a melegvíz kifáraszt, 

tehát csak mértékkel alkalmazható 

 

Kontraindikált 
minden kifáradást okozó terhelés 

és tevékenykedés (rosszul 

választott gyakorlatanyag, magas 

ismétlésszám, kellő 

tehermentesítést biztosító 

testhelyzetek nélkülözése, túlzott 

uszodai foglalkozás, stb.) 
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II/3. 

  

                         

Mozgásállapot. áll. 

Kórforma 

 

Fejlesztési 

követelmények 

 

Tartalom 

 

 

Minimális 

teljesítmény 

Myopathiák - DMP 
Járásképtelen 

- mechanikus kerekesszéket 

önállóan hajt  

sima terepen 

emelkedőn fel 

lejtőn le 

- mechanikus kerekesszéket 

csak sima terepen, rövid 

távon és egyre lassabban tud 

hajtani 

- elektromos kerekesszék 

használata 

 

(Megjegyzés: a terápia, az 

ellátás és gondozás terén 

hasonló feladatokat 

jelentenek a spinális 

izomatrófia különböző esetei 

is: Verdnig-Hoffmann és a 

Kugelberg-Welander 

syndrómák. 

Más a kórlefolyás, más a 

progresszió, de a tünetek 

hasonlósága miatt azonos az 

ellátás is!) 

Legyen tisztában az 

alkalmazott eljárások  

(átmozgatás, légzőtorna, 

kontraktúra oldás, 

segédeszközök) 

szükségességével. 

Továbbá legyen tisztában 

a számára veszélyt jelentő 

helyzetekkel, s tudja 

figyelmeztetni 

környezetét is ezek 

elkerülésére 

Speciális szükséglet, ellátás 
A kerekesszékes, tehát ülő életmódra való áttérés, az inaktivitás 

kontraktúrák és egyéb ízületi deformitások kialakulásának 

veszélyét hordozza. 

- naponta többször testhelyzetváltoztatás (fektetés, ültetés) a 

deformitások megelőzésére, keringésjavításra 

- rendszeres masszírozás, általános passzív, minden ízületre 

kiterjedő átmozgatás, kontraktúrák oldása, 

vezetett aktív torna 

- kényelmes, tehermentesített, korrigált ültetés: pl. biztonsági öv, 

fejet, törzset tartó támlák, kemény ülőfelületen párna, lábszárakat 

tartó támla vagy gumiszíj, lábakat korrigált helyzetben tartó, 

lábtartóra szerelt papucs, stb. 

- elektromos kerekesszék használatakor - a 

fentiekben leírt korrigált helyzetű ültetés kialakításán túl - az 

irányítógomb helyzetének és alakjának a gyermek állapotához 

adaptálása, hogy önállóan tudjon vele közlekedni. 

- légzőtorna 

- subaqualis torna: annyiban, amennyiben kellemes közérzetet 

biztosít, és segít az általános ízületi átmozgatásban 

- ellátásakor ügyelni kell arra, hogy a fej-törzs a középhelyzetből 

ne billenjen ki, mert nem tudja visszaállítani magát, a feje 

hátraeshet, vagy előre kiesik a kocsiból, ezért átemelésnél, 

ültetés, fektetésnél a fejét meg kell tartani, ugyanez a figyelem 

érvényes az AV-okra is 

- pszichés gondozás! 
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II/4. 

 

Kórforma 

                         

Mozgásállapot.  

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Myelokele - 

myelomeningokele 
a fennálló záródási 

zavar miatt kettős 

mértékben sérülhetnek 

a motoros-szenzoros - 

vegetatív funkciók a 

gerincvelői 

összeköttetés 

megszakadásának 

szegmentjétől függően 

(Megjegyzés: nem 

feltétlenül alakul ki 

teljes parézis, ugyanis 

fennmaradhatnak 

motoros-szenzoros-

vegetatív 

összeköttetések 

magasabb kérgi 

központokkal!) 

- bénulhatnak a 

bokamozgásokat, a 

térdízület, ill. a 

cipőízület mozgásait 

biztosító izmok, 

valamint a törzsizmok 

 

Legyen tisztában és tudatában az 

alkalmazott eljárások 

szükségességével (korr. torna cc. 

oldás, műtétek, 

segédeszközhasználat, stb.) 

Speciális szükséglet, ellátás  
A feladatcsoport kétirányú  

a) a mozgásszervrendszer védelmét   

b) egészségvédelmet szolgálja. 

 

a) A bénulás következtében a legváltozatosabb 

ízületi deformitások alakulhatnak ki: 

az elsődleges teendő az orthoped orvosi ellátás a 

kialakult ízületi deformitások korrigálására (boka, 

térd, csípő, gerinc),  a megbomlott izomegyensúly 

helyreállítását célzó műtétekkel, amelyekkel a 

járóképesség kialakítása a feladat  

(lágyrészműtétek: izom, ín, csontos műtétek,  

ízületi elmerevítések)  

- izomerő, ízületi mozgásterjedelem, taktilis és 

proprioceptív, percepciós vizsgálata, regisztrálása 

- a műtéttel korrigált deformitások után a 

járóképessé tétel fontos állomása a bénult izmok 

támogatását szolgáló segédeszközök: .műa. sínek, 

csizmák 

 orthoped cipők + scarpa gép a bokamozgásokat 

végző izmok támogatására 

 négy körsínes járógép a térdmozgásokat végző 

izmok támogatására 

 medencekosár vagy fűző+négykörsínes járógép 

a csípő körüli izmok, ill. törzsizmok 
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részlegesen vagy 

teljesen  

- az AV-okon disztáltól 

proximál felé haladva 

teljes vagy részleges 

érzéskiesés lehet 

(hideget, meleget, 

nyomást nem érez) 

- bénulhat a hólyag és a 

végbél izomzata vagy 

érzéskiesés miatt nem 

észleli a telített 

állapotot, s így nem tud 

akaratlagosan üríteni, 

tehát inkontinens, 

hydrocephalus is 

kialakulhat 

- a megbomlott 

izomegyensúly miatt 

következményes az 

AV-i és 

gerincdeformitások 

alakulhatnak ki. 

- keringési zavar miatt 

dekubitusz veszély! 

támogatására 

- a műtét utáni rehabilitációban fontos az 

atrofizált, inaktív izmok keringésének javítása pl. 

masszírozással, a kontraktúrák kialakulásának 

elkerülése rendszeres passzív kimozgatással, a 

kialakult kontraktúrák kíméletes nyújtása 

- a sérült izmok tónusának normalizálása szelektív 

erősítése az érintett ízületek mozgásterjedelmének 

megőrzése, fokozása, passzív, vezetett aktív, aktív 

tornával 

- törzsizmok és a felső végtagok izomzatának 

intenzív erősítése amennyiben a járáshoz támasztó 

eszközöket is használ 

- az egész szervezet felkészítése a segédeszközzel 

támasztó eszközökkel való járásra 

- segédeszköz fel-levételének tanítása 

- segédeszközzel felállás, leülés, járásritmizálás, 

egyensúly, különböző terepeken való közlekedés 

tanítása 

 

 

Aktívan működjön együtt a 

rehabilitációs munkában 

 

 

 

 

 

 

 



 530 

 

II/5 

Kórforma 

                         

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési 

követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Myelokele - 

myelomeningokele  
(Megjegyzés: 

amennyiben daganatos 

vagy egyéb, gerincvelőt 

érintő traumás 

megbetegedések után 

hasonló tünetek 

alakulnak ki, úgy a 

terápia, a gondozás és 

ellátás is hasonló 

feladatokat jelentenek!) 

Legyen tisztában a shunt-

tel kapcsolatos 

problémákból adódó 

tünetekkel, s ezeket 

jelezze. Továbbá ismerje 

az egészségét megőrző 

tevékenységeket, ill. 

ismerje a számára 

veszélyt jelentő 

helyzeteket és kerülje 

azokat. Legyen tisztában 

a segédeszköz-viselés 

szükségességével, de 

ismerje és tartsa be a 

használat egészségvédő 

szabályait. 

b) Az egészségvédelem is sokirányú feladatokat ró a 

szakemberekre:  

- hydrocephalus esetén shunt-tel szabályozzák a liquor 

hasüregbe vezetését, a shunt állapotának ellenőrzése 

neurológus szakorvos vagy gyermekorvos feladata (shunt 

elzáródhat, gyanúsító jelek: fejfájás, szédülés, fokozott 

fáradékonyság, figyelemzavar, aluszékonyság, stb.) 

- keringési és trophikus zavarok miatt fokozott a dekubitus 

veszély a nyomásnak kitett testfelületeken, ezért a 

következőkre kell ügyelni: 

 ültetés decubitus párnán, vagy szivacs párnán 

 járógép, ortopéd cipő viselésekor zoknit, harisnyát 

elsimítva szabad felvenni, a gyűrött ruhanemű dörzsölheti 

a bőrt, továbbá a járógép is okozhat sebesedést, ezért 

naponta kell ellenőrizni  a nyomásnak kitett testrészeket, 

bőrpír esetén szüneteltetni kell a segédeszköz-viselést, 

ugyanis a bőrpír gyorsan sebesedik, majd elfekélyesedhet 

(a keringési zavarok miatt sebgyógyulásuk rendkívül rossz 

és lassú, a kialakult decubitus napi kezelése egészségügyi 

szakszemélyzet feladata) 

 kerülni kell az égésveszélyt jelentő helyzeteket, így 

fűtőtest közelében ne tartózkodjon, ne aludjon, forró víz 

ne érje a bénult testrészeket ugyanis nem érzi a fokozott 

hőhatást, így reflexesen nem védekezik ellene, s könnyen 

hólyagos égési sérüléseket szenvedhet, s a már említett 

lassú gyógyulás miatt a kezelés hónapokig vagy akár 

évekig is eltarthat. 

Alakuljon ki az a képessége, 

igénye, hogy figyel a saját 

testére 

- főleg az érzéskiesés miatt 

veszélyeztetett testrészekre-, 

s minden rendellenességet 

jelez, ill. együttműködik az 

ápolásban, betartva az 

utasításokat 
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II/6. 

Kórforma 

                         

Mozgásállapot. 

áll. 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális 

teljesítmény 

Myelokele - 

myelomeningokele 

 

Alakuljon ki annak igénye, 

hogy "illatmentes" legyen,  

rendszeresen körültekintéssel 

tisztálkodjon, ápolja bőrét 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes elfogadni 

állapotát, testi adottságait, 

korlátait. 

Tudjon alkalmazkodni a változó 

körülményekhez, fejlődjön 

egyensúlyozó képessége, úgy 

járóképesként, mint 

kerekesszék használatakor 

 

 

Legyen igénye arra, hogy 

finommozgásait fejlessze 

 

- inkontinencia esetén urológus, gyermekorvos, mozgásnevelő, 

egészségügyi szakszemélyzet összehangolt munkájára van szükség 

 a legideálisabb ürítési technika és testhelyzet megtalálása, 

begyakoroltatása 

 kondicionálás a rendszeres ürítésre 

 két ürítés közötti időre - ha szükséges - betéttel kell ellátni a 

tanulót 

 a "műveletvégzés" tárgyi-eszközi feltételeinek, hygiéniájának, 

intimitásának biztosítása 

 bőrfelszín rendszeres ellenőrzése, bőrpír esetén gondos kezelés 

 rendszeres bakteriológiai ellenőrzés 

 a vizeletkiválasztó szervrendszer rendszeres orvosi ellenőrzése 

 a veseműködés támogatására rendszeres, kontrollált 

folyadékbevitel szükséges 

Pszichomotoros funkciók 

- testséma, testvázlat fejlesztése: a bénult testrészek beépítése a 

testsémába 

- mozgáskoordináció - egyensúly fejlesztés: minden aktívan 

használható testhelyzetben, továbbá segédeszközzel és 

kerekesszékben (állás-, fordulás egyenes vonalon, akadályokon 

haladás, kerülés, stb.) 

Manuális tevékenységek - fejlesztés 
Különösen a precíziós finom mozgások, amelyek főleg a technika 

tantárgy keretében fejleszthetők, ugyanis pályaválasztásnál 

elsősorban manuális munkakörök felé lehet orientálni őket 

 

Tudja alkalmazni a 

begyakorolt ürítési 

technikákat. 

Vigyázzon testi 

higiénéjére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudja alkalmazni a 

tanult koordinációs 

egyensúlyi 

helyzeteket és 

tevékenységeket. 

 

Legyenek ötletei 

változatos 

manuális 

tevékenységek 

végzésére 
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II/7. 

Kórforma 

                         

Mozgásállapot. áll. 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Myelokele - 

myelomeningokele 

 

Legyen képes a begyakorolt 

feladatok elvégzésére, a higiéniai 

szabályok betartására 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes segédeszközzel, 

támasztóeszközzel közlekedni, a 

korrigált járás mozdulatsorát 

alkalmazni, továbbá legyen jártas a 

kerekesszékkel való közlekedésben 

is.  

Váljon alkalmassá a 

tömegközlekedésben való 

részvételre. 

 

Tudja végrehajtani a tanult 

alakzatokat. 

 

 

 

Legyen képes a tanult gyakorlatok, 

Önellátás - önkiszolgálás 
- segédeszköz fel-levételének önálló elsajátítása, 

ehhez az alkalmas helyszín és testhelyzet 

megtanulása 

- bőr állapotának rendszeres ellenőrzése 

- a begyakorolt ürítési technika  kialakított 

rendszerű elvégzése 

- fokozott higiéniai igényesség 

 

Helyváltoztatás - járás - közlekedés 
- segédeszközzel és támasztóeszközzel a helyes 

medence és törzstartás kialakítása, járásritmizálás, 

leülés, felállás, átlépés gyakorlása különös 

tekintettel a támasztókészülék használatára 

- nehezített járás terepen, lejtőn, lépcsőn 

- tömegközlekedésben való részvétel tanítása 

- kerekesszék használatának, ill. közlekedés 

lehetséges formáinak tanítása (terepen, lejtőn, 

utcán) 

Adaptált testnevelés 
Rendgyakorlatok: amennyiben a testhelyzeteket, 

helyzet- és helyváltoztatásokat önállóan, ill. 

segédeszközzel vagy kerekesszékkel végre tudja 

hajtani 

Gimnasztika: 

- különböző ritmusú egyszerű, szabad, társas és 

 

Minden körülmények között 

hajtsa végre azt, amire 

képes. 

Fokozott igényességgel 

ápolja magát. 

 

 

 

 

 

Tudjon alkalmazkodni akár 

segédeszközzel, akár 

kerekesszékkel a változó 

körülményekhez. 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a szakkifejezéseket, 

vezényszavakat. 
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testhelyzetek, szerek, kéziszerek 

alkalmazására. 

Ismerje a saját korrekciós, javító 

gyakorlatait. 

Legyen képes ritmikus 

mozgáskivitelezésre, társakkal való 

együttműködésre. 

kéziszer gyakorlatok csak azokban a 

testhelyzetekben, amelyek nem kontraindikáltak, 

ill. amelyekben aktívan tud dolgozni 

fontos a gerinc deformitást korrigáló helyes 

fektetés, pl. lumb.-lordosis esetén: hason a has alá 

párnát, háton a lábakat zsámolyra kell tenni. 

- a sérülésspecifikusság és fokozatosság elvének 

betartásával mobilizálás, általános és szelektív 

izomerősítés: kiemelt! a törzsizmok erősítése, 

gerinctorna, FV erősítése  

(Minden alkalmazott mozgásanyag a terápiás célt 

kell, hogy szolgálja!) 

 

Önállóan is alkalmazza 

korrekciós gyakorlatait. 
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II/8. 

Kórforma 

                         

Mozgásállapot. 

áll. 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Myelokele – 

myelomeningokele 

 

 

 

 

 

Tudjon balesetmentesen 

(támasztóeszközt elengedve, kezét 

kitámasztva) elesni.  

Legyen képes különböző dobásmódok 

alkalmazására. 

 

Legyen képes alkalmazkodni a tanult 

játékszabályokhoz. Fejlődjön 

labdakezelési készsége.  

Legyen igénye a rendszeres 

testmozgásra, sportolásra. 

 

 

Úszástanítás esetén alakuljon ki 

vízbiztonsága, tanulja meg a célszerű 

viselkedést a vízben. 

Legyen képes - állapotától függően - a 

tanult úszásnemekben az összerendezett 

mozgások kivitelezésére, a begyakorolt 

légzésritmus alkalmazására. 

 

 

 

 

 

 

Atlétika: csak járások (ld. helyváltoztatásnál leírtakat) 

kiemelt: a balesetmentes esés tanítása. 

Dobások: ülő testhelyzetben, amennyiben a gerincet 

nem veszélyezteti, ill. a kialakult deformitást nem 

fokozza 

 

Játékok - sportok - adaptált sportjátékok 
- életkorhoz, sérüléshez alkalmazkodóan taníthatók 

- igényekhez, lehetőségekhez igazodó sportolás 

biztosítása (pl. asztalitenisz, kerekesszékkel is) 

Subaqualis torna - úszás 
vízbe csak akkor mehet, ha inkontinenciája 

megbízhatóan karbantartott és urológiai ellenjavallat 

sincs. 

- általános mobilizálás 

- gerinc és a bénult AV-ok ízületeinek mobilizálása: 

aktív, vezetett aktív, passzív tornával 

- keringés javítás 

- tüdő vitálkapacitásának növelése 

- egyensúlyérzék fejlesztése 

- úszástanítás: amennyiben a mozgásállapot lehetővé 

teszi - azaz nem fokozza pl. a gerinc deformitását - 

mell-gyors-hátúszás tanítása (kiemelt a karmunka és 

levegővétel ritmusának szabályozása, kidolgozása, ill. 

a hasznos úszásnem kiválasztása. 

 

 

 

 

Fejlődjenek önmagához 

mért dobóteljesítményei. 

 

 

 

Tudjon társakkal együtt 

játszani, a tanult 

játékokat más 

követelmények között is 

alkalmazza. 

 

 

 

Kitartóan alkalmazza az 

elsajátított 

úszásnemekben a tanult 

technikákat 
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Legyen tisztában az állapotára káros 

mozgásokkal, tevékenységekkel, s 

kerülje azokat. 

Kontraindikált 

- a gerincet túlzottan terhelő mozgások, helyzetek, pl. 

bordásfalon, gyűrűn függés, futás, ugrás 

- segédeszközzel, támasztókészülékkel a hosszantartó 

megerőltető járás 

- minden olyan helyzet, amely a meglévő ízületi 

deformitásokat fokozza 

- a decubitus - veszélyt jelentő helyzetek (ld. fent) 
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II/9. 

Kórforma 

                         

Mozgásállapot. áll. 

 

Fejlesztési 

követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális 

teljesítmény 

St. post Heine-

Medinem 
Járványosan nem fordul 

elő a SABIN cseppek 

kötelező beadása óta, de 

rossz vakcina  miatt is 

kialakulhat a betegség. 

Attól függően, hogy a 

gerincvelő és az 

agytörzs mely területén 

sérülnek a motoros 

sejtek, a következő 

részleges, vagy teljes 

bénulások alakulhatnak 

ki: 

- egy AV 

- mindkét AV 

- törzsizmok, FV 

izmok, légzőizmok 

(megjegyzés: utóbbi 

esetben állandó kórházi 

felügyeletre 

lélegeztetőkészülékre 

szorulnak!) 

 

Legyen tisztában és 

fogadja el az  

alkalmazott eljárások 

(korr. torna, cc. 

nyújtás, segédeszköz-

használat, műtét 

szükségességét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudjon 

alkalmazkodni a 

változó 

követelményekhez, s 

fejlődjön 

egyensúlyozó 

képessége úgy 

járóképesként, mint 

kerekesszékkel. 

Spec. szükséglet, ellátás 
- izomerő (0-5-ös fokozatú skálán), ízületi mozgásterjedelem folyamatos 

ellenőrzése, a változások regisztrálása 

- a meglévő mozgásállapot megőrzése, másodlagos károsodások: gerinc, 

ízületi deformitások kialakulásának megelőzése rendszeres passzív, 

vezetett aktív, aktív tornával, az ízületek kimozgatásával 

- kialakult kontraktúrák oldása aktív nyújtással 

- a bénulás miatt inaktív izomzat atrofizálódik, rossz a vérkeringése, 

ezért fontos a rendszeres masszírozás, hidroterápia 

- az ízületi deformitások korrigálása sínezéssel, gipszeléssel v. 

műtétekkel oldható meg, a műtéti állapot megőrzése gyógytornával 

- egyéni elbírálás alapján a járóképessé tétel járógéppel oldható meg, ami 

a bénulás mértékétől függően lehet. 

* 1 lábon lévő négykörsínes járógép 

* mindkét lábra -"-     -"- 

* medencekosaras, fűzős négykörsínes járógép utóbbi két esetben 

támasztóeszközökre is szükség van (támbot, v. járókeret v. mankó) az 

önálló helyváltoztatáshoz. 

- járógép használata esetén fel-levétel, járás, közlekedés tanítása fontos 

feladat 

- amennyiben járógéppel sem tehető járóképessé, kerekesszékes 

életmódra kell felkészíteni 

Pszichomotoros funkciók 
- testséma fejlesztése: sérült testrészek beépítése a testsémába 

- mozgáskoordináció - egyensúlyfejlesztés:  
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II/10. 

Kórforma 

                         

Mozgásállapot. áll. 

 

Fejlesztési követelmények 

                                                                                                

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény                            

St. post. Heine-

Medinem 

 

 

 

 

 

Igényelje, hogy finommozgásai 

fejlődjenek. 

 

Legyen képes a begyakorolt 

tevékenységek önálló kivitelezésére. 

 

Legyen képes segédeszközzel és 

támasztóeszközzel közlekedni a 

korrigált járás mozdulatsorát 

alkalmazni. Legyen jártas a 

kerekesszékkel való közlekedésben 

is. 

Váljon alkalmassá - állapotától 

függően - a tömegközlekedésben 

részt venni. 

Tudja végrehajtani a tanult 

alakzatokat. 

 

Legyen képes alkalmazni a tanult 

gyakorlatanyagot, testhelyzeteket, 

szereket, kéziszereket. 

minden aktívan használt testhelyzetben, továbbá 

segédeszközzel, támasztóeszközzel és 

kerekesszében (állás, fordulás, egyenes vonalon, 

akadályokon haladás, kerülés, stb.) 

 

Manuális tevékenység 
A preciziós finommozgások fejlesztése, 

elsősorban a technika tantárgyon keresztül, hogy 

pályaválasztásnál a manuális munkakörök felé 

lehessen orientálni őket 

 

Önellátás, önkiszolgálás 
- segédeszköz fel-levételének, használatának 

tanítása 

- öltözés-vetkőzés, tisztálkodás, toilet használat 

technikáinak testhelyzetének megtalálása, 

megtanítása 

 

 

 

 

 

 

Helyváltoztatás-járás-közlekedés 
- segédeszköz és támasztóeszköz használata esetén 

a helyes medence és törzstartás, állás, 

járásritmizálás 

Alkalmazza a tanult 

koordinációs és egyensúlyi 

feladatokat, helyzeteket 

 

 

 

 

Legyenek ötletei arra, hogy 

változatos, manuális 

tevékenységeket végezzen 

 

 

 

 

 

Minden körülmények között 

alkalmazza a tanultakat 

 

 

 

 

 

 

Tudjon alkalmazkodni, 

segédeszközzel akár 

kerekesszékkel a változó 

körülményekhez 
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- leülés, felállás, átlépés, nehezített terepen járás 

- tömegközlekedésben való részvétel tanítása 

- kerekesszék használatának, ill. a közlekedés 

lehetséges formáinak tanítása ( terepen, lejtőn, 

utcán) 

 

Adaptált testnevelés 

Rendgyakorlatok: amennyiben  a testhelyzeteket 

helyzet- és helyváltoztatásokat önállóan, ill. 

segédeszközzel vagy kerekesszékkel végre tudja 

hajtani. 

Gimnasztika: 

- különböző ritmusú, szabad, és társas kéziszer 

gyakorlatok ülő és fekvő testhelyzetekben 

 

 

 

Ismerje a szakkifejezéseket, 

vezényszavakat 
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II/11 

Kórforma 

                         

Mozgásállapot. áll. 

 

Fejlesztési követelmények 

                                                                                                

Tartalom 

                                                                

Minimális teljesítmény 

St. post. Heine-

Medinem 

Ismerje a saját korrekciós, javító 

gyakorlatait 

Legyen képes ritmikus mozgás 

kivitelezésre, társakkal való 

együttműködésre. 

Ismerje a balesetmentes elesés 

technikáit. 

Legyen képes kerekesszékkel 

nagyobb távok megtételére, ill. 

gyors, biztonságos közlekedésre 

Sajátítson el különböző 

dobásmódokat és fejlődjön 

teljesítménye 

 

 

 

Legyen képes alkalmazkodni a 

tanult játékszabályokhoz 

Legyen igénye a rendszeres 

testmozgás,  

Tudjon számára megfelelő 

sportolási lehetőséget választani 

 

Alakuljon ki vízbiztonsága, tudjon a 

vízben tájékozódni 

- a sérülésspecifikusság és fokozatosság elvének 

betartásával: mobilizálás, szelektív izomerősítés 

(kiemelt! a törzsizmok erősítése és a FV erősítése, 

különösen, ha támasztóeszközt használ) 

Atlétika: járás gyakorlat egy alsó végtag 

segédeszköz esetén  

- kerekesszékes futás 

- balesetmentes esés tanítása 

 

Dobások: 

ülő testhelyzetben, kerekesszékben 

 

Játékok-sportok-adaptált sportjátékok 
- sérüléshez, életkorhoz alkalmazkodva 

- igényekhez, lehetőségekhez igazodó sportolás 

(kerekesszékes kosárlabda, asztalitenisz, tenisz, 

úszás) 

Subaqualis torna - úszás 

- általános mobilizálás, ízületek passzív, aktív 

átmozgatása 

- keringés javítás 

- egyensúlyérzék fejlesztése 

- vitálkapacitás növelése 

- úszástanítás: meglévő gerincdeformitást nem 

fokozó úszásnemek tanítása egyedi elbírálási 

Önállóan is alkalmazza 

korrekciós gyakorlatait 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejlessze dobótechnikáját, s 

javuljanak teljesítményei. 

 

 

 

 

Tudjon társakkal együtt 

játszani 

 

 

 

 

 

Kitartóan tudjon  úszni a 

tanultak alkalmazásával 
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Tanulja meg a vízben való célszerű 

viselkedést. 

A tanult úszásnemekben legyen 

képes - az állapotához igazodó - 

mozdulatok, technika alkalmazására, 

a kialakított légzéstechnika 

betartására. 

 

 

Legyen tisztában az állapotára 

károsan ható mozgásokkal, 

tevékenységekkel. 

sorrendben (kiemelt a karmunka és a levegővétel 

szinkronjának, technikájának kidolgozása, tanítása 

 

Kontraindikált mozgás 

- kontraktúrák, ízületi deformitások kialakulását, a 

meglévők fokozását előidéző helyzetek 

- bénult izmok, ízületek túlnyújtása 

- a bénult izmok antagonistáinak túlerősítése 

- a szükséges tartó és támasztóeszközök nélküli 

terhelés 
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II/12. 

Kórforma 

                         

Mozgásállapot. áll. 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális 

teljesítmény 

 

Plexus brachialis 

laesio 
- lapocka eláll, a váll 

addukciós, depressziós, 

berotációs tartásban,  a 

kar pronációs, a csukló 

volárflexiós tartásban 

van, a bénult kar 

rövidebb, vékonyabb  

- az érintett oldali váll, 

lapocka és karizmok 

petyhüdt bénulása 

érzészavarral, mely 

főleg a karon a radiális 

felszínen tapasztalható 

 

 

Legyen tisztában az alkalmazott  

eljárások szükségességével 

(korr. torna, cc. nyújtás, 

fizikoterápia, segédeszközök, műtét, 

stb.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen tudatában az alkalmazott 

fejlesztési feladatok, gyakorlatok 

(percepció, koordináció, 

egyensúlyfejlesztő) célszerűségével. 

 

Speciális szükséglet, ellátás 
- szelektív izomerősítés a fenti ízületi helyzeteket 

korrigáló passzív, vezetett aktív, aktív torna 

- korrekciós helyzetben való fektetés, sínezés 

- kontraktúrák alakulásának megelőzése, a meglévők 

nyújtása 

- szimmetrikus, aszimmetrikus FV gyakorlatokkal a sérült 

oldal aktivitásának növelése 

- lapocka és gerinctorna a deformitás elkerülésére, 

légzőtorna  

- korrekciós műtéttel a kéz funkciójának javítása  

- műtét utáni rehabilitációban célirányos feladatokkal a 

kialakított funkció megtartására, rögzítésére kell törekedni 

aktív tornával, esetenként nappali ill. éjszakai kézsín 

viseltetésével is. 

- orvosi indikáció alapján kiegészítő fizioterápiás 

eljárások is alkalmazhatók: elektroterápia, hidroterápia 

 

Pszichomotoros funkciók 

- a sérült oldal taktilis és proprioceptív percepciójának 

fejlesztése 

- testséma: a sérült oldal beépítése a testsémába 

- mozgáskoordináció: kiemelt a felső végtag szimmetrikus 

és alternáló mozgásainak fejlesztése 

- egyensúly fejlesztés: statikus és dinamikus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes és 

felügyelet nélkül is 

alkalmazza a 

tanultakat. 
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II/13 

Kórforma 

                         

Mozgásállapot. 

áll. 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Plexus brachialis 

laesio 

 

 

 

 

Legyen képes kétkezes 

feladatok elvégzésére 

 

 

Használja a sérült kezét is.  

 

 

 

NAT szerint 

 

Legyen képes a tanult 

gyakorlatok, testhelyzetek, 

szerek, kéziszerek önálló 

alkalmazására 

Ismerje korrekciós, javító 

gyakorlatait 

 

NAT szerint (kivéve a 

teljesítményszintek előírásait) 

Sajátítson el különböző 

dobásmódokat, technikákat, 

fejlessze teljesítményét. 

talajon, bordásfalon, padon, alacsony gerendán, ha mindkét kezét 

biztonságosan használja, kötélmászás, egyszerű gyűrű 

gyakorlatok (lendület előre, hátra, leugrás) 

 

Manuális tevékenység 

"kétkezes” feladatvégzésre tanítás, ill. a sérült kar kiegészítő 

funkcióinak tanítása (pl. lefogni, megtartani ) 

 

Önellátás, önkiszolgálás 

"kétkezes” önellátási feladatok tanítása, megkövetelése pl. 

öltözésnél, tisztálkodásnál, étkezésnél, stb. 

 

Testnevelés- adaptált testnevelés 

Rendgyakorlatok - NAT szerint 

Gimnasztika: 

- különböző ritmusú egyszerű, szabad, társas és kéziszer 

gyakorlatok, ill. egyszerűbb szerek használata 

- kéziszer használatában a sérült oldal aktív működtetése kiemelt 

feladat 

- általános és szelektív izomerősítés, gerinc és lapocka torna 

Atlétika: járások, futások, ugrások, szökdelések, NAT szerint 

Dobások: NAT szerint 

- előnyt élveznek a kétkezes feladatok 

- kerülendők a tömöttlabdás, egykezes dobások ! 

 

 

 

 

Használja sérült kezét 

is a begyakorolt 

funkciókra 

 

Felügyelet nélkül is 

legyen képes sérült 

kezét használni 

 

NAT szerint 

 

Ismerje a 

szakkifejezéseket, 

vezényszavakat. Tudja 

önállóan végrehajtani 

korrekciós gyakorlatait 

 

NAT szerint (kivéve a 

teljesítményszintek 

előírásait!) 

Folyamatosan 

fejlődjön technikája és 

teljesítménye 
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II/14 

Kórforma 

                         

Mozgásállapot. áll. 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Plexus brachialis 

laesio 

 

Sajátítsa el és alkalmazkodjon a 

tanult játékok szabályaihoz 

Legyen igénye a rendszeres 

testmozgásra, találjon számára 

megfelelő sportolási lehetőséget 

 

Legyen képes sérült karjával és a 

megfelelő mozdulatok (erő, 

hatékonyság) kivitelezésére. 

 

 

Legyen tisztában az állapotára 

károsan ható mozgásokkal, 

tevékenységekkel. 

Játékok sportok, adaptált sportjátékok 

- életkorhoz alkalmazkodóan taníthatók a 

testnevelési játékok 

- igényekhez és a lehetőségekhez alkalmazkodó 

sportolás biztosítása, (futás, magas, távol ugrás, 

úszás) 

 

Úszás 

Minden úszásnem tanítható, különös tekintettel a 

FV-ok szinkron-, ill. alternáló mozgására. 

 

Kontraindikált mozgás 

- m.pectoralis maior túlerősítése 

- subluxációt előidéző erőteljes mozdulatok 

- asszimetriát fokozó tevékenykedés 

 

 

Tudjon társakkal együtt 

játszani 

 

 

 

 

 

 

Igyekezzen alkalmazni az 

elsajátított technikákat, 

különös tekintettel a sérült 

kar mozgására 
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III. Részletes követelmények korai agykárosodás utáni mozgás-rendellenességek esetén 

III/1. 

 

Kórforma 

                         

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Spasztikus 

tünetcsoport 
Hemiparézis spasztika 

(azonos testfél AV és 

FV) 

- érintettebb lehet az FV 

- izomtónuseltolódások 

- izom-, ínkontraktúrák, 

ízületi deformitások 

alakulhatnak ki, 

gyakoribb formái: 

- AV-on: csípő add.-

berotációs, térdek 

flexiós, bokában 

equinovarus állás 

/járáskor sarkát nem 

teszi le,  

Achilles cc.) 

FV-on:  vállban  

add.-berotációs, 

könyökben flexiós, 

alkarnál pronációs, 

csuklóban volárflexiós, 

ujjakban is többnyire 

flexiós cc., a mutatóujj 

tenyérbe csapott, 

spazmus, vagy cc. 

 - beszédzavar és 

 

Fogadja el, legyen tisztában az 

alkalmazott eljárások (passzív, aktív 

torna, cc. nyújtás, műtét, stb.) 

szükségességével. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akarja a sikert a műtét utáni 

intenzív rehabilitációban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciális szükséglet, ellátás 
- ízületi mozgások, mozgásterjedelem vizsgálata, 

regisztrálása, járáselemzés, izomtónusvizsgálat 

- spazmusoldás pl. tónusszabályozó testhelyzettel, 

tangentorkezeléssel, és egyéb technikákkal 

- kimozgatás a FV-on , szupináció dorzálflexió, 

kirotáció, abdukció és vállflexió.; az AV-on 

abdukció, kirotáció, dorzálflexió irányába 

- aszimmetrikus testtartás és mozgások javítása, a 

sérült testfél ügyesítése, aktivizálása, 

tartáskorrekció, preventív gerinctorna 

szimmetrikus és aszimmetrikus gyakorlatokon 

keresztül 

- a korrekciós műtétek után hetekig, hónapokig 

tartó intenzív rehabilitáció feladata az új 

izomegyensúly "megtartása" az idegrendszerrel, a 

megvalósítható ízületi mozgások aktív kivitelezte-

tése, 

- járásgyakorlat: gördülő járás, egyenlő 

lépéstávolság,  karok szinkinézisének tanítása 

- FV-on funkciójavítás céljából történhet műtét, 

amellyel a supinációs mozgás kivitelezését és az 

ujjak extenzióját (ezáltal durva fogásra, tartásra 

válik alkalmassá) kívánják elérni 

- a műtét utáni rehabilitációban a kialakított izom-

ízületi mozgások gyakorlása, megtanítása sok időt, 

munkát és türelmet igényel a tanulótól 

kiemelt feladat : a sérült oldal rendszeres aktív 

 

Legyen együttműködő a 

rehabilitációs munka során. 

Legyen képes vállalni a 

kényelmetlenségekkel járó 

feladatokat is. 
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epilepszia is társulhat a 

kórképhez 

tornája, ugyanis inaktivitás esetén a kóros 

folyamat miatt súlyos kontraktúrák és ízületi 

deformitások alakulhatnak ki, /a műtétek csak 

segítenek ezek korrekcióján, de a  deformitást 

előidéző folyamatot nem szüntetik meg, és nem is  

lassítják/ 

- minden alkalmazott mozgásanyagon keresztül az 

izomtudat, mozgástudat fejlesztése 

- aktív támaszgyakorlatok végeztetése Bobath 

terápia alapján, korr. kézsín viselése is 

felmerülhet,  továbbá a sérült oldal diagonális 

mozgatása PNF módszerrel 
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III/2 

Kórforma 

                         

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Hemiparézis sp.  

Mutasson fejlődést az 

alkalmazott gyakorlatok 

hatására a fejlesztett 

területeken 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alakuljon ki az az 

igénye, hogy sérült 

kezét is aktivizálja. 

 

 

 

 

Akarja és használja 

mindkét kezét a két 

kézzel végrehajtható 

tevékenységeknél. 

Pszichomotoros funkciók 

- vizuális, taktilis, proprioceptív kinesztétikus percepció fejl. 

- lateralitás téri tájékozódás fejl. 

- cselekvésbe ágyazott vizuális, akusztikus, szerialitás fejl. 

- testséma: a sérült oldal beépítése a testsémába 

- mozgáskoordináció: a sérült testfél szimmetrikus és alternáló 

mozgásainak fejlesztése /pl terápiás célú zenés gyakorlatokkal/ 

- egyensúly fejl.: statikus és dinamikus /egy lábon állások, vonalon 

haladás, oldallépés, stb. nyitott és csukott szemmel/ 

 

Manuális tevékenységek 
- a sérült kéz aktivizálása, a finommanipulációs mozgások 

rendszeres gyakorlása, fejlesztése (s egyre kisebb méretű tárgyak 

fogása, elengedése, csippentés, simítás, pöckölés, stb) 

- a sérült kéz segítő, kiegészítő funkcióinak megtalálása, 

begyakorlása (pl. támasztás korrekciós kéztartással -melyhez kül. 

eszközök is használhatók, pl. tapadókorongokkal asztalra rögzített 

rúd, amelyet megfog! - 

lefogás - pl. vonalzót -, megtartás - pl. cipőfűző kötésekor a 

madzagot, stb.) 

 

Önellátás - önkiszolgálás 

- szintén a "kétkezes" feladatmegoldások technikáinak megtanítása, a 

sérült kéz aktív részvételével minden ténykedés során /öltözés, 

vetkőzés-étkezés-tisztálkodás, stb./ 

- amennyiben kézsínt visel, használatának igényére nevelés 

 

Változó körülmények között 

is tudja alkalmazni az 

elsajátítottakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes és alkalmazza 

a tanult mozgásokat, 

funkciókat. 

 

 

 

 

 

A kialakított képességeknek 

megfelelően lássa el 

feladatait. 
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III/3. 

Kórforma 

                      

Mozgásáll. 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Hemiparézis 

sp. 

 

Legyen tisztában a korrigált 

járás mozdulatsorával, 

legyen képes végrehajtani 

 

NAT szerint 

Legyen képes az 

alkalmazott gyakorlatok, 

testhelyzetek, szerek, 

kéziszerek használatára 

Továbbá tudjon ritmust 

tartani, társakkal 

együttműködni. 

Tudja a saját korrekciós, 

javító gyakorlatait. 

Legyen tisztában azzal, 

hogy a futást, ugrást igénylő 

sportok miért nem 

javasoltak számára. 

Futás közben is tudja 

korrigálni mozgását. 

Legyen képes páros lábon 

és sérült lábára is ugrani. 

Legyen tisztában a kétkezes 

dobások jelentőségével. 

Folyamatosan fejlődjön 

dobótechnikája és 

teljesítménye. 

Járás 
- egyenlő lépéstávolság, a járás ritmusának kialakítása, pl. tükör előtt 

végzett gyakorlatokkal 

- a sérült lábbal a lépés fázisainak megfelelő mozdulatok, izommunka 

gyakorlása, tudatosítása 

- a karok szinkinézisének kialakítása 

Adaptált testnevelés. 

Rendgyakorlatok  NAT szerint 

Gimnasztika 

- különböző ritmusú egyszerű, szabad, társas, egyszerű szer és kéziszer 

gyakorlatok 

- kiemelt jelentőségűek a zenére végzett gyakorlatok 

- a sérülésspecifikusság és a fokozatosság elvének betartása mellett a 

terápiás célkitűzések értelmében szabad használni, ill. adaptálni a 

testhelyzeteket, szereket, kéziszereket, mozgásanyagot 

- a sérült oldal ügyesítésén túl a deformitások kialakulását elkerülő 

/minden ízület és a gerinc/ preventív torna 

Atlétika: futások, ugrások, szökdelések 

terápiás céllal alkalmazható, amennyiben a szervezet energetizálását, a 

mozgásritmus fejlesztését kívánjuk elérni 

- terhelésre, ennek fokozására, versenyeztetésre nem javasolt, ugyanis a 

fokozott igénybevétel inkább dezorganizálja a mozgást, ami viszont 

károsan hat a meglévő mozgásállapotra /a túlműködő izmokat aktivizálja 

inkább, s ezáltal fokozza az ízületi  deformitásokat/ 

Dobások: 

- terápiás céllal a kétkezes dobások preferáltak 

- megengedettek az egykezes, különböző szerekkel végzett dobások is, 

ha nem erősítik túl az ép oldalt. 

 

Alkalmazza a tanult, 

korrigált járást, változó 

feltételek között is. 

 

 

 

NAT szerint 

 

Ismerje a 

szakkifejezéseket, ve-

zényszavakat. 

 

 

 

Felszólítás nélkül is 

tudja végezni korrekciós 

gyakorlatait. 

 

Minden körülmények 

között tudja szabályozni 

futómozgását, , cikli-

kusság, ritmikusság, 

összerendezettség 

szempontjából. 

Ugrómozgásai 

koordináltak legyenek. 
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III/4. 

Kórforma 

                         

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Hemiparézis sp.  

Legyen képes a tanult játékok 

szabályainak betartására. Egyre 

több játék ismeretében tudjon 

együtt játszani társaival. 

Fejlődjön labdakezelési 

képessége, tudjon részt venni 

labdás játékokban. 

Legyen igénye a rendszeres 

testmozgás, edzés, sportolás. 

 

 

Legyen tisztában a melegvíz 

tónusoldó hatásával. 

Alakuljon ki vízbiztonsága, 

tudjon tájékozódni, ill. tanulja 

meg a célszerű viselkedést a 

vízben. 

A tanult úszásnemekben legyen 

képes a mozgásokat 

harmonikusan kivitelezni. 

Legyen képes a helyes 

légzésritmust alkalmazni. 

 

Legyen tisztában az állapotát 

veszélyeztető mozgásokkal, 

tevékenységekkel, s kerülje 

azokat. 

Játékok - sportok - adaptált sportjátékok 
- életkorhoz, sérüléshez alkalmazkodva tanítható  

(labdaiskola, labdás játékok, célzások, akadály, 

ügyességi játékok) 

- igényekhez, lehetőségekhez igazodó sportolás 

biztosítása /pl. asztalitenisz, íjászat, atlétikai 

dobószámok, tollaslabda, tenisz, úszás, stb./ 

- ciklikus mozgás fejlesztésére kerékpározás /esetleg 

spec. háromkerekűvel/ 

 

Subaqualis torna - úszás 

- a melegvíz spazmusoldó, lazító hatású 

- ált. ízületi mobilizálás, cc-ák oldása 

- egyensúly-, mozgáskoordináció fejl. 

- úszástanítás: minden úszásnem tanítása a tanuló 

képességeihez igazodó sorrendben 

kiemelt!  a sérült oldal szinkron és alternáló 

mozgásainak tudatos építése, kiviteleztetése 

Kontraindikált 

- az ép oldal túlerősítése 

- a meglévő deformitásokat, cc-ákat fokozó helyzetek, 

tevékenységek 

- a sérült oldal inaktivitása 

- epilepszia esetén: bárminemű túlerősítés, fokozott 

fizikai igénybevétel, hirtelen nagy terhelés /leesés 

veszélyét rejtő tornaszerek v. helyzetek/, inaktív 

uszodai foglalkozás /hosszantartó 

levegővisszatartásos állapot./, napon tartózkodás, stb. 

 

 

Legyen képes aktívan részt 

venni a tanult játékokban, 

tudjon alkalmazkodni a 

szabályokhoz, s a társakkal 

együtt játszani. 

 

 

 

 

 

Tudja alkalmazni a tanult, 

begyakorolt mozgásokat, 

mozdulatokat subaqualis 

torna és úszás során. 
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III/5. 

Kórforma      

Mozgásállapot                                           

Fejlesztési követelmények Tartalom Minimális teljesítmény 

Diplégia spasztika 
A két AV spasztikus 

parézisét jelenti, 

mértékének függvé-

nyében: 

- önállóan, kitartóan 

járni és közlekedni is 

képes 

- ill. csak 

támasztókészülékkel 

rövid  távon képes járni, 

közlekedni pedig csak 

nehézkesen v. 

felügyelettel tud. 

Jellegzetes AV-i ízületi 

állások a következők: 

- csípők flexiós, 

addukciós, berotációs 

- térdek flexiós 

- bokaízületekben 

equinovarus állás 

figyelhető meg, emlyek 

az érintettség 

mértékétől függően az 

alig észrevehető 

állapottól a súlyos - 

járást nehezítő - 

állapotig terjedhetnek 

Megjegyzés: 

 

Legyen tisztában az alkalmazott 

eljárások /spazmusoldás, cc. nyújtás, 

korrekciós torna, műtét, 

segédeszközhasználat, stb/ 

szükségességével. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciális szükséglet, ellátás 
- ízületi mozgások, mozgásterjedelem vizsgálata, 

regisztrálása, járáselemzés 

- spazmusoldás korrigált tónusszabályozó 

testhelyzetben pl. hidroterápiával, 

tangertorkezeléssel, 

- AV-ok kimozgatása, a kóros ízületi állások 

ellentételezésére, a deformitások prevenciójára 

- cc-ák oldása, nyújtása spec. manuális 

technikával, tangentorkezeléssel 

- a túlműködő izmok antagonistáinak tudatos 

működtetése, erősítése, egyrészt az izomtudat, a 

korrigált mozgástudat,  fejlesztésére, másrészt a 

kóros izomműködés ellensúlyozására 

- minden testhelyzetben a korrigált ízületi állások 

tanítása, tudatosítása 

- a helyes ültetés megoldása (pl. térdek közé ék 

alakú szivacs, vagy lábfejek korrigált rögzítése 

"papucsban", stb.) 

- kiemelten fontos!  a rendszeres, tükör előtt 

végeztetett járógyakorlatok - egyensúly 

gyakorlatok - balesetmentes esés tanítása-

mozgáskoordinációt fejlesztő gyakorlatok, stb (ld. 

később!) 

(járógyakorlatokat segédeszközzel, 

támasztóeszközzel, ill. anélkül kell végeztetni) 

- ortopéd orvosi műtétek indikációja, pl. a 

deformált ízületi állapotok (csípő-térd, boka) 

javítása, kiesett izom működésének pótlása, izom-

 

Legyen együttműködő a 

rehabilitációs munkában. 

 

Igyekezzen betartani és 

alkalmazni minden 

élethelyzetben a tanult, 

begyakorolt  mozgásokat, 

funkciókat, tevékenységeket. 
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- a FV-okban a 

mozgáskoordinációs, 

finom- manipulációs 

feladatokban figyelhető 

meg némi zavar, 

elmaradás, ügyetlenség, 

a felső végtagok 

kifejezett parézise és 

ízületi deformitásai 

nélkül 

 

 

Akarja a sikert a műtét utáni 

intenzív rehabilitációban 

íntenotómiákkal izomátültetéssel, csontos 

rezekciós műtétekkel  

- a műtét után intenzív rehabilitációs munka során 

fokozatosan kell a műtéttel előidézett állapotot 

megőrizni, megerősíteni, a kialakult új, statikai 

viszonyokat "megtanítani" az idegrendszerrel (a 

kívánt eredményt hidroterápiával, passzív 

kimozgatással, szelektív izomerősítéssel, 

fokozatos terheléssel, állás, járásgyakortlatokkal 

kell elérni) 

- a műtét utáni tehermentesítéskor kerekesszék 

használata szükséges, tehát ennek használatát a 

vele való közlekedést is tanítani kell 
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III/6. 

Kórforma 

                         

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Diplégia spasztika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folyamatosan fejlődjenek az 

alkalmazott fejlesztő gyakorlatok 

hatására pszichomotoros funkciói. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Változatos finommozgásokat 

fejlesztő feladatokon keresztül 

váljon egyre ügyesebbé. 

 

 

Legyen képes a lehető legtöbb 

mindennapos tevékenység önálló 

Speciális szükséglet, ellátás 
- szükség szerint: ha segédeszköz /műanyag sín 

vagy csizma, járógép viselésére kényszerül: le- 

felvételének, használatának egyensúlyi 

helyzeteknek, közlekedésnek, elesésnek, 

felállásnak a tanítása 

- amennyiben a kóros izommködés miatti 

deformitások nagyobb, járást nehezítő mértéket 

öltenek, vagy pl. a csípők szubluxálódásának 

veszélyét rejtik, a járatás és a kerekesszék 

használatát együttesen kell alkalmazni. 

Pszichomotoros funkciók 
-vizuális, taktilis proprioceptív, kinesztétikus 

percepció fejlesztés /Frostig, Ayres terápia/ 

- lateralitás, téri tájékozódás fejlesztése 

- testséma, mozgástudat, izomtudat fejlesztés 

- mozgáskoordináció, összerendezett mozgáskép 

fejlesztése 

- egyensúlyfejlesztés: statikus, dinamikus 

/segédeszközzel is/ 

- minden testhelyzetben erőbehatás elleni reakciók 

fejlesztése 

Manuális tevékenységek 
a FV-ok koodinációs, preciziós mozgásai is 

érintettek, ezért fejlesztésük kiemelten fontos 

feladat 

 

Önellátás, önkiszolgálás 
Kiemelt! az önállóan végrehajtandó 

tevékenységek egyedi testhelyzeteinek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Változó körülmények között 

is tudja alkalmazni a 

tanultakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden élethelyzetben 

hajtsa végre mindazokat a 



552 

 

kivitelezésére - akkor is, ha lassan, 

nehézkesen tudja végrehajtani. 

Próbáljon kreatívan közreműködni 

önmaga fejlesztésében, 

ügyesítésében. 

megtalálása, alkalmaztatása az öltözés, vetkőzés, 

tisztálkodás terén (pl. ruhaneműk le-felvételét, 

vagy alacsony széken, ágyon, földön ülve tudja 

elvégezni, tisztálkodást, vagy zuhany alatt székben 

ülve, vagy kádban, vagy kádban széken ülve; WC 

használatkor - amennyiben segédeszközt és 

segédeszközt és támasztóeszközt is használ - a 

beállástól a kapaszkodóra átfogáson át, az 

egykezes öltözés, vetkőzés, felállás mozzanatai is 

tanítandók) 

 

tevékenységeket, amire 

önállóan, ill. 

eszközhasználattal képes. 
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III/7. 

Kórforma 

                         

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Diplégia spasztika  

Legyen tisztában a korrigált 

járás fázisaival, az ízületi és 

izommozgással, s legyen képes 

alkalmazni a begyakorolt 

mozdulatokat, járásritmust. 

 

 

 

 

Legyen tisztában a 

segédeszköz, támasztóeszköz 

biztonságos használatának 

szabályaival, s legyen képes 

változó körülmények között is 

alkalmazni. 

 

 

 

 

 

Tartsa be az önálló közlekedés 

kivitelezéséhez szükséges 

mozdulatokat, szabályokat. 

 

 

 

 

 

NAT szerint 

Helyváltoztatás - járás - közlekedés 
(Ez az egyik legfontosabb terápiás, rehabilitációs 

feladatkör) 

- leülés, felálláskor a helyes, korrigált mozdulatsor, 

terhelés tanítása, automatizálása, 

- járásgyakorlat: a járás fázisainak állandó analízisén - 

szintézisén keresztül kell tanítani a normál járást 

megközelítő ízületi mozgásokat, izomműködést, a törzs 

korrigált, kontrollált mozgásait, a karok szinkinézisét 

- segédeszköz  és támasztóeszköz használata esetén: 

leülés-felálláskor a segédeszköz kiválasztása, 

támaszkodás, stb. a legnagyobb mozdulatokig lebontott 

tanítása, járáskor a lépés és a támasztóeszköz 

használatának ritmizálását kell tanítani, gyakorolni, 

alkalmaztatni 

- terepen: lejtőn, emelkedőn, lépcsőn, különböző 

talajokon való közlekedés technikáinak tanítása, 

gyakoroltatása 

(segédeszköz és támasztóköz használata esetén is) 

- közlekedés esetén fontos: a fel-lelépés, 

testsúlyáthelyezés, kapaszkodás mozzanatainak 

gyakorlása tornatermi és valós szituációkban 

- kerekesszék használatának, a közlekedés helyzeteinek 

tanítása 

 

Adaptált testnevelés 
Rendgyakorlatok : a mozgásállapottól függő vonulások, 

alakzatok, testfordulatok tanítása 

kiemelt! e feladatokon keresztül is, pl. a mozgástempó, 

a reakcióidő, téri tájékozódás fejlesztése 

 

Alkalmazza mindazokat a 

mozgásokat, 

tevékenységeket, amelyeket 

elsajátított. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAT szerint 
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III/8. 

Kórforma 

                         

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Diplégia spasztika  

Legyen képes az alkalmazott 

korrekciós testhelyzetekben, 

szereken, kéziszerekkel 

végrehajtani a kívánt 

gyakorlatokat. 

Tudjon alkalmazkodni 

változó ritmusú 

feladatokhoz. 

Tudjon társakkal 

együttműködni.  

Ismerje korrekciós 

funkciójavító gyakorlatait. 

 

Legyen tisztában azzal, hogy 

a tartós futás tónusfokozó 

hatása miatt nem javasolt. 

Ismerje és alkalmazza a 

balesetmentes esés 

szabályait. 

 

 

 

 

 

Fokozatosan fejlődjön 

dobóteljesítménye az 

elsajátított technika 

alkalmazásával. 

Gimnasztika 

- különböző ritmusú egyszerű, szabad, társas, egyszerű 

szer és kéziszer gyakorlatok adaptálása 

- fontosak a zenére végzett ritmusérzéket, 

mozgásritmizálást fejlesztő gyakorlatok 

- sérülésspecifikusság, fokozatosság elvének betartásával 

alkalmazandók a korrigált, pontos kiinduló helyzetekből 

végeztetett  terápiás céllal választott mozgásanyagok, 

szerek , kéziszerek 

- a terápiás cél értelmében a nyújtás, lazítás, ízületi 

mobilizálás, az antagonista izmok szelektív erősítése, 

tartásjavítás, gerincdeformitás prevenciója miatt a 

törzsizmok erősítése, légzésritmizálás a feladat 

Atlétika: 

- futás: súlyosabb esetekben szinte kivitelezhetetlen ennél 

a kórformánál enyhébb mozgáskorlátozott esetén kóros 

izomműködést fokozó hatása miatt nem tananyag! 

- ugrások, szökdelések: szárazföldön szinte 

kivitelezhetetlenek, de subaqualis torna során 

alkalmazzunk, amennyiben kivitelezése nem fokozza az 

ízületi deformitásokat 

- balaesetmentes esés tanítása, segédeszköz 

(támasztóeszközzel is) 

Dobások 

- egyénekre adaptáltan kell megtalálni az alkalmazható 

méretű, súlyú labdát v. egyéb szert, ill. a testhelyzetet 

- a dobás technikájának, ülésben, ill. állásban végzett 

dobáskor a megfelelő egyensúlyi helyzet megtalálása, ill. 

ebben kivitelezett dobómozdulat gyakorlása 

 

Ismerje a szakkifejezéseket, 

vezényszavakat. 

Értse a korrekciós 

feladatvégzések jelentőségét, 

alkalmazza funkciójavító 

gyakorlatait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudja esés közben 

támasztóeszközét elengedni 

és kezére kitámasztani. 

 

 

 

 

 

 

Tudatosan alkalmazza - a 

jobb eredmény érdekében - a 

tanult mozdulatokat. 
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III/9. 

Kórforma 

                         

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Diplégia spasztika  

Legyen képes alkalmazkodni a 

tanult játékok szabályaihoz. 

Fejlődjön mozgásos 

ügyessége, gyorsaság, erő, 

összerendezettség tekintetében. 

Igényelje a próbatételt jelentő 

feladatokon keresztül 

gyakorolni magát.  

Fejlődjön labdás ügyessége. 

Legyen igénye a rendszeres 

testmozgás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a melegvíz 

tónusszabályozó. állapot és 

funkciójavító hatását. 

 

 

 

 

 

 

Játékok - sportok - adaptált sportjátékok 
- életkorhoz, sérüléshez alkalmazkodva taníthatók 

(kiemelten fontosak a labdakezelést, célzómozgásokat, 

mozgásos ügyességet  fejlesztő összetett ügyességi, 

akadálypályás, stb.  játékok) 

- igényekhez, lehetőségekhez, sérüléshez alkalmazkodó 

sportolás biztosítása (pl. íjászat, atlétikai dobószámok, 

kerekesszékes kosárlabda, tenisz, úszás, stb.) 

- kerékpározás tanítása is kiemelten fontos a 

mozgáskoordináció, az AV-ok ciklikus mozgásának 

fejlesztésére, ízületek mobilizálására (lesznek tanulók, 

akik csak háromkerekű kerékpár használatára taníthatók 

- ez esetben  gondoskodni kell a korrigált helyzetről, pl. 

a lábak rögzítése pedálra szerelt „papucsban”, stb., ill. e 

kerékpár használata a gyors, önálló helyváltoztatást 

biztosítja a súlyosabban érintett tanulóknál) 

 

 

Subaqualis torta - úszás 

- a melegvizet spazmusoldásra, lazításra, cc-ák oldására 

is használjuk 

- fontos, hogy a műtét utáni rehabilitáció kezdeti 

szakaszában a mobilizálás, fokozatos terhelés feladatait 

vízben végeztessük 

- egyensúly, mozgáskoordináció fejlesztésére, járás- 

gyakorlásra is igen alkalmasak a vízben végzett 

gyakorlatok, s maga az úszás 

- úszástanítás: bevezetésként a hason-háton siklás, 

hasra, hátrafordulás, ill. a biztonságos leállás tanítása 

 

Tudjon társakkal 

együttműködni: ismerjen 

néhány ügyességét fejlesztő 

játékot, feladatot, s 

gyakorolja azokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igyekezzen a subaqualis 

torna gyakorlatait 

korrigáltan kivitelezni. 

 

 

 

 

 

Kitartóan - akár 
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Alakuljon ki vízbiztonsága, 

tudjon tájékozódni, ill. tanulja 

meg a célszerű viselkedést a 

vízben. 

A tanult úszásnemekben 

legyen képes - állapotához 

mérten - a  

előzi meg az úszásnemek tanítását, az első ószásnem a 

mellúszás, amelyet kielégítő FV mozgásokkal végez, 

ugyanakkor a lábtempó többnyire csípő- térd hajlítás, 

nyújtásból áll, csípőkörzés és bokamozgások nélkül, 

továbbá egyedileg kell  

versenyszerűen is ússzon, a 

lehető legtökéletesebb 

mozdulatokkal. 

 

 

 

 

Dyplégia spasztika  

a lehető legtökéletesebb 

mozdulatok kivitelezésére. 

Fejlődjön úszótechnikája erő 

és hatékonyság tekintetében. 

Javuljon légzéstechnikája. 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen tisztában az állapotára 

károsan ható mozdulatokkal, 

tevékenységekkel, 

helyzetekkel, s kerülje azokat. 

kialakítani a levegővétel ritmusát, törzskiemeléskor a 

vízre támaszkodást, valamint gyors- és hátúszásnál a 

fejtartás, a kar- és törzsmozgások, eközben a csípő és a 

lábak helyzetének megtalálása egyedileg alakítandó 

/ugyanis előfordul, hogy a lábak lesüllyednek, nem 

tudja a víz felszinén tartani, ill. nem tud lábtempót 

kivitelezni, továbbá hátúszásnál előfordulhat, hogy a 

kar vízből szabadításakor - mint kóros synergizmus - a 

fej hátraesik, víz alá kerül/ 

 

Kontraindikált 
- a túlműködő izmok túlerősítése (pl. csípő adduktorok 

túlműködése esetén ezt fokozó gyakorlatok) 

- antagonista izmok túlnyújtása 

- ízületi deformitást okozó, vagy a meglévőt fokozó 

helyzetek, feladatok /pl. sarkak közé ülés: fokozza a 

térdextensorok nyúlását, a csípők subluxálódásának 

veszélyét rejti, mivel a comb és a lábszár ki- vagy 

berotációját, a láb valgus, vagy varus deformációját 

fokozza,  v. lumb. lordózis esetén háton fekvésben 

páros lábemelés, ill. hason fekvésben törzsemelés is ezt 

a deformitást fokozza/ 

- a járás túlerőltetése, amennyiben fokozza a meglévő 

ízületi deformitásokat 
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III/10. 

Kórforma 

                           

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Tetraparézis spasztika 
(mind a négy végtagra 

kiterjedő érintettség) 

- érintettebbek lehetnek 

az AV-ok 

- v. a FV-ok 

- érintettebb lehet az 

egyik testfél 

- kóros reflexek, kóros 

szinergizmusok 

uralhatják  

- a kórosan túlműködő 

izmok ízületi 

deformitásokat 

hozhatnak létre, cc-ák 

alakulhatnak ki 

(többnyire a flexiós - 

hajlító izmok 

túlműködése a 

jellemző:  

AV-ok: csípő, flexiós- 

addukciós-berotációs, 

térdflexiós, boka 

equinovarus állású, FV-

ok: váll, könyök flexiós,  

alkar pronációs, csukló 

volárflexiós., ujjakban 

különböző ízületi  

állások lehetnek 

 

Fogadja el, legyen tisztában az 

alkalmazott eljárások (passzív, 

aktív, gyógytorna, spazmusoldás, cc. 

nyújtás, segédeszközhasználat, 

műtét, stb.) szükségességével. 

. 

Speciális szükséglet, ellátás 

az érintettség mértékétől függetlenül, de 

különböző módszerekkel  alkalmazandók a 

következők: 

- ízületi mozgások, mozgásterjedelem vizsgálata, 

járáselemzés 

- testhelyzetváltozások kivitelezési módjainak 

vizsgálata (fekvéstől-állásig) 

- alaphelyzetekben végzett önálló mozgások 

vizsgálata (ill. annak feltérképezése, hogy mely 

mozgásokat lehet vezetve kiviteleztetni, 

- v. csak passzívan kivitelezhetők) - minden 

vizsgálati eredményt, megfigyelést céllapokon kell 

regisztrálni 

- vizsgálni kell továbbá a fennálló kóros 

reflexeket, ill., hogy mely mozgások milyen kóros 

együttmozgásokat váltanak ki 

- helyváltoztatás módjának (járás, v. kerekesszék) 

elemzése, rögzítése 

- reflexgátló, tónuszsabályozó, korrigált 

testhelyzetek megtalálása, bevétele, megtartása, 

ezekben a helyzetekben  az antagonista izmok 

tudatos működtetése, erősítése, a helyes 

mozgáskivitelezés tanítása - Bobath módszer 

szükség szerinti alkalmazásával  

- spazmusoldáshoz a megfelelő testhelyzet 

megtalálása 

- minden ízületre kiterjedő rendszeres mobilizáló 

kimozgatás a kóros ízületi állások 

 

Legyen együttműködő a 

rehabilitációs munka során. 

Vállalja a felmerülő 

nehézségeket. 
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-spasztikusak vagy 

hipotóniásak lehetnek a 

légző, mimikai izmok, 

beszédizmok szájzárás 

leírása, nyálfolyás is 

előfordulhat) 

törzsizmok is, 

- gyakori a nyak  és a 

felső háti szakasz 

hipotóniája 

- megváltozhat a 

fejtartás (pl. nem tudja a 

fejét kontrolláltan 

tartani) 

- az érintettség 

mértékétől függően az 

enyhe, járóképes esetek 

és a súlyos, ellátásra 

szoruló járás- és  

beszédképtelen esetek 

között számtalan 

érintettségű, súlyosságú 

forma fordulhat elő 

ellentételezésére, deformitások prevenciójára, 

- cc-ák oldása, kíméletes nyújtása 

 

- minden alkalmazott mozgásanyaggal az 

izomtudat, a talaj- és súlyérzékelés, a 

mozgáskoordináció, a mozgásos aktivitás, 

ügyesség, mozgásritmizálás, egyensúlyfejlesztés 

kiemelt feladat 

- fontos! Tónusszabályozó testhelyzetben végzett  

légző- gyakorlatok, légzésritmizálás - a helyes 

légzéstechnika tanítása elengedhetetlen (pl. a 

beszédhibák korrekciójához, nyelés tanításához, 

mimikai gyakorlatokhoz), tudatosítása, 

alkalmaztatása - továbbá minden használható 

testhelyzetben, helyzetben fejkontroll kialakítása, 

tudatosítása, állandó tartáskorrekció 
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III/11. 

Kórforma 

                           

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési 

követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Tetraparézis 

spasztika 

 

 

 

Legyen tisztában a 

korrekciós ülésmód 

szükségességével, 

igényelje ennek betartását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen közreműködő a 

kialakított 

kommunikációs technika 

alkalmazásában. 

Speciális szükséglet, ellátás 

- a helyes ültetés módjának, korrekciós helyzetet és manuális 

munkát biztosító eszközöknek, írófelület kiképzésének, 

beállításának egyedi megoldása (pl. spec. szék, amely biztosítja a 

megfelelő törzstartást, a térdek közötti ék a csípők  korr. állását, 

míg a "papucs" a bokák korr. állását teszi lehetővé, továbbá a 

dönthető ülőfelülettel az AV-i ízületek korr., tónusszabályozó 

beállítását lehet elérni, valamint szükség lehet "kivájt" félköríves 

asztalfelületre, amely szintén dönthető, továbbá a füzet, ill. a 

tárgyak elcsúszását, leverhetőségét megakadályozó csúszásgátló 

műanyag lap alkalmazása, stb.) 

 

- a FV-ok súlyosabb érintettsége esetén nem v. nehezen 

kivitelezhetők az írómozgások, ezért fontos az írógép és a 

számítógép használatának tanítása, (ez esetben előfordulhat, 

hogy pl. csak egy ujját tudja használni, de azt is csak akkor, ha a 

többi ujját "bepólyáljuk", v. ha így sem működik, akkor a fejére 

szerelt "kopogtatóval", fejmozgással irányítva üti le a 

billentyűket, ha a finommozgások irányítása is nehezített, 

technikai szakembereknek kell megoldania, pl. szemmozgással 

vezérelt billentyűhasználatot, stb.) 

- szintén kiemelten fontosak a korrigált járásgyakorlatok, 

segédeszközök és támasztóeszköz használatával v. anélkül a 

feladatok megegyeznek a diplégia spasztika kórforma vonatkozó 

részénél leírtakkal, kiegészítve: a FV és a törzsizmok érintettsége 

miatt fejlesztendők a FV-ok támaszfunkciói, a törzsmozgások, a 

fej- és törzskontroll automatizálása, továbbá a megfelelő 

támasztóeszköz és fogantyútípus megválasztása 

 

 

Minden élethelyzetben tartsa 

be a korrekciós, 

tónuszsabályozó ülésmódot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értse és használja a tanult 

mozgásokat. 
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III/12. 

Kórforma 

                           

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tananyag 

 

Minimális teljesítmény 

Tetraparézis spasztika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akarja a sikert a műtét utáni 

intenzív rehabilitációban. 

 

 

 

 

 

 

Legyen igénye arra, hogy 

kerekesszékkel - ha lassan és 

nehézkesen is - egyre nagyobb 

távokon önállóan közlekedjen. 

 

Speciális szükséglet, ellátás 
- cc-ák, ízületi deformitások koorekciójára ortopéd 

műtétekre kerülhet sor, indikációjuk, elvégzésük 

ütemezésének megítélése ortopéd orvos feladata 

(Achillotómia, térdflexor tenotómia, adductor 

tenotómia, adductor hátrahelyezés, vápatető képzés, 

femurfej varizáló derotációs osteotómiája - 

leggyakrabban alkalmazott műtéti megoldások, 

természetesen más korr. műtéti eljárások is 

lehetségesek) 

- a műtét utáni rehabilitációs munka elvei és gyakorlata 

megegyezik a diplégia spasztika kórformánál leírtakkal 

- kiemelt: a rendkívül intenzív körültekintő, fokozatos 

munka az operáció által előidézett állapot megőrzésére, 

megtanítására, megerősítésére (a munka hosszú 

hónapokat vehet igénybe, s nagy türelmet igényel a 

tanulótól) 

Megjegyzés: FV-i műtétekre ritkán kerül sor  

(indikációja és rehabilitációja a hemiparézis sp-ánál 

leírtakkal azonos) 

- amennyiben a járás segédeszköz és támasztóeszköz 

használatával is csak nehézkesen megy, csak terápiás 

céllal - a függőleges testhelyzet tanítása, érzékeltetése, a 

törzsizmok aktivizálása, stb. - alkalmazható, ezesetben 

a kerekesszék használatát kell tanítani, (a kerekesszék 

hajtásához szükség van az FV-ok, vállöv kellő 

mobilitására, mozgásterjedelmére, megfelelő 

mozgáskoordinációra, az ujjak fogáskészségére, stb.) 

Értse meg és működjön 

együtt a műtéttel előidézett 

állapot megőrzésében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden élethelyzetben 

használja, hajtsa végre azt, 

amire képes. 
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III/13. 

Kórforma 

                           

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Tetraparézis spasztika  

Legyen tisztában azzal, hogy 

állapotából eredően (rossz 

koordináció, lassú reakció) csak sok 

gyakorlás után lehet önálló, 

elektromos kerekesszéket használó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alkalmazott fejlesztő munka 

hatására változzanak, fejlődjenek 

pszichomotoros funkciói. 

 

 

 

 

 

Legyen tisztában azzal, hogy 

manuális tevékenységet csak kellően 

lazított állapotban, jó fejtartással, 

viuomotoros koordinációval  tud 

Speciális szükséglet, ellátás 

- súlyosabb érintettség esetén mechanikus 

kerekesszéket nem tud hajtani, így elektromos 

kerekesszék használatát kell tanítani, alapos 

körültekintéssel: 

• az irányítógomb helyzetét, alakját, méretét a 

tanuló  adottságaihoz kell igazítani 

• a rossz koordináció, a lassú motoros 

válaszreakciók, orientációs nehézségek miatt csak 

sok gyakorlással, élethelyzetek begyakorlásával 

taníthatók 

- bármilyen kerekesszéket használ, ügyelni kell a 

korrigált helyzetű ültetésre, lendületből történő 

kiesés elkerülésére biztonsági öv használata 

ajánlatos 

Pszichomotoros funkciók fejlesztése 
- vizuális, taktilis, proprioceptív, kinesztétikus 

percepció fejl. mozgásokba ágyazottan 

(FROSTIG, AYRES t. adaptálásával) 

- lateralitás, téri tájékozódás fejlesztése is 

kiemelten fontos 

- testséma, mozgástudat, izomtudat, praxia 

fejlesztése 

- mozgáskoordináció, összerendezett mozgáskép 

fejlesztése 

- egyensúlyfejlesztés: főleg a különböző 

testhelyzetekben alkalmazott erőbehatások elleni 

egyensúlyi reakciók fejlesztését jelenti 

 

Tartsa be az elektromos 

kerekesszékkel történő 

közlekedés szabályait.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Változó körülmények között 

is alkalmazza a tanultakat. 

 

 

 

 

 

A nehéz kivitelezés ellenére 

is alkalmazzon minden 

elsajátított mozdulatot, 

funkciót, tevékenységet. 
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végezni. Ismerje tónusszabályozó 

testhelyzeteit.   

- FV és AV-ok támaszreakcióinak, 

támaszkodásának fejlesztése 

Manuális tevékenység 
- a FV ízületeinek mobilizálása, izmok nyújtása, 

lazítása után érdemes aktív munkát végeztetni, 

amely  súlyosabb esetben a durvább 

mozdulatoktól építkezhet renkívül sok 

gyakorlással (pl. különböző méretű, anyagú, 

formájú  
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III/14. 

Kórforma 

                           

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Tetraparézis spasztika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen igénye a mindennapos 

tevékenységek, praktikus és 

önellátási, önkiszolgálási 

feladatokban elsajáított mozdulatok 

(akár a legminimálisabbak, vagy 

csak eszközzel végrehajthatók) 

kivitelezésére. 

Legyen tisztában azzal, hogy mely 

tevékenységeknél, milyen jellegű és 

mértékű segítséget kell kérnie. 

tárgyak - nagyobbtól a kisebb felé - megfogása, 

megtartása, elengedése, pakolása, papírgyűrés, 

simítás, tépés, csippentés, stb. mozdulatainak 

rendszeres gyakorlása, a motivációt biztosító 

változatos eszközhasználattal )  

- ha képes az írómozgások kivitelezésére, de nem 

a normál íróeszközzel, akkor meg kell találni azt a 

fajta eszközt, amelyet pl. meg tud fogni /pl. 

teniszlabdába tűzött ceruza,  ugyanis csak a labdát 

fogva képes a mozdulatokat elvégezni/,  vagy olló 

használatára is képes, ha annak fogantyúja úgy 

módosított, hogy alkalmazkodik meglévő 

mozgáskészségéhez. 

 

Önellátás, önkiszolgálás 

Súlyosabb esetekben a legváltozatosabb egyedi 

technikák, eszközök megtalálása, kidolgozása, 

begyakorlása, és alkalmaztatása a feladat az 

önkiszolgálás - önellátás különböző 

tevékenységterületein: 

öltözés-vetkőzés terén a ruhaneműk fel-

levételéhez a legideálisabb testhelyzet 

megtalálása, a mozdulatok fázisonkénti 

begyakorlása (lehet hogy csak minimális 

mozdulatokra lesz képes, pl a kezét nyújtja, vagy a 

pulóvert, pólót a fejéről lehúzza, vagy alsóneműk 

fel-lehúzásakor a kocsi vagy a szék karfájára 

támaszkodva feltolja magát, hogy az öltöztetőn 

segítsen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden élethelyzetben 

alkalmazza azt, amire képes. 

Tudjon segítséget kérni 

minden olyan helyzetben, 

amit nem tud önállóan 

megoldani. 
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étkezés: eszközhasználat tanítása, illetve speciális 

eszközök alkalmazása, alkalmaztatása /pl peremes 

tapadókorongos tányér, marokfogantyús, hajlított 

nyelű, öblösebb kanál, stb. 

tisztálkodás, toilett használat: testhelyzet 

megtalálása, a mozdulatok begyakorlása, illetve a 

kivitelezést segítő eszközök biztosítása (pl. 

tisztálkodás kádban ülve , hosszú nyélre szerelt 

szivaccsal, necc hálóban tartott szappannal, hogy 

ne csússzon ki a kezéből, stb.) 
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III/15. 

Kórforma 

                           

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Tetraparézis spasztika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azonosak a speciális szükséglet, 

ellátás című fejezetnél, ill. a diplégia 

spasztika kórformánál leírtakkal. 

 

 

 

 

Legyen képes - állapotától függően - 

a kívánt alakzatokat felvenni, a 

mozgásokat végrehajtani. 

 

 

Ismerje tónusszabályozó, reflexgátló 

- toilet-használat a súlyosabban sérültek esetében - 

amennyiben képes rá - a kerekesszékből felállás, 

ruhanemű le-felvételének, a visszaülésnek a 

mozdulatsoraiból áll, amelyek a mindennapokban 

sok gyakorlással kialakítható tevékenységek, s 

ezek a súlyos mozgásos akadályozottság miatt 

nehezen, lassan valósulnak meg 

- továbbá keresni kell a legkülönfélébb praktikus 

mozgások önálló kivitelezési lehetőségeit, vagy a 

kivitelezést segítő eszközöket (pl. lehullott 

fémtárgyak összeszedése hosszú nyelű mágneses 

fejű bottal). 

 

Helyváltoztatás - járás - közlekedés 
- a feladatok azonosak a diplégia spasztika 

kórforma vonatkozó fejezeténél leírtakkal 

- kerekesszék használatának tanításakor is 

körültekintően kell eljárni, biztosítani kell a 

mozdulatokban résztvevő ízületek mobilitását, az 

aktív fogás képességét, s tanítani kell a 

kerekesszékkel különböző terepeken való 

közlekedést, manőverezést 

- elektromos kerekesszék használatának tanítása 

(ld. a speciális szükséglet című részben leírtakat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudja követni a 

vezényszavakat. 
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testhelyzeteit, s igyekezzen 

végrehajtani korrekciós gyakorlatait. 

Amennyiben lehetséges, sajátítsa el 

az aktív támasz képességét felső és 

alsó végtagokon egyaránt. 

Adaptált testnevelés 
Rendgyakorlatok: mozgásállapottól függő 

vonulások, alakzatok, fordulatok /kerekesszékkel 

is/ tanítása -fontosak a mozgástempó, a 

reakcióidő, téri orientáció fejlesztésében - 

Gimnasztika  

- a feladatok azonosak a diplégia  spasztika 

vonatkozó fejezeténél leírtakkal  

- továbbá kiemelt teendő: az alkalmazott 

mozgásanyagot korrigált, reflexgátló helyzetben 

kell végeztetni 

- fontosak a FV-ok és az AV-ok aktív 

támaszgyakorlatai 

 

 

Alkalmazza a tanultakat. 
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III/16. 

Kórforma 

                           

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési 

követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Tetraparézis 

spasztika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes az 

elsajátított helyzetben, 

dobótechnikával célzó 

feladatokat végezni. 

Fejlődjön teljesítménye. 

 

 

 

 

Legyen képes 

alkalmazkodni a tanult 

játékok szabályaihoz. 

Igényelje az ügyességét 

próbára tevő 

helyzeteket, játékokat, 

tudjon örülni minden 

apró sikernek. 

Igényelje a rendszeres 

testmozgást. 

Természetes gyakorlatok mozgásanyaga körltekintéssel alkalmaztahó 

teráiás céllal. 

Atlétika: - mozgásanyagával csak akkor foglalkozunk körültekintéssel, 

ha a mozgásállapot lehetővé teszi (enyhe érintettség, ízületi 

deformitások nélküli állapotok esetén), ill. kerekesszékkel való hely- és 

helyzetváltoztatások, fordulások, amnőverezések tanítása. 

-futás-ugrás-szökdelés, amennyiben a mozgásállapot lehetővé teszi,  

 

Dobások: 

- fontos terápiás feladat a célzómozgások, a dobás technikájának 

fejlesztése (ezáltal fejlődik a szem-kéz koordináció, téri tájékozódás, 

téri viszonyulás, stb) 

- egyénre szabottan kell kialakítani a dobás testhelyzetét, s a 

legváltozatosabb, megfogható szerekkel kell sokat gyakorolni az 

eredményesség érdekében 

- a dobás mozdulatsorát szinte mozzanatokra lebontva kell tanítani, 

gyakorolni 

 

Játékok - sportok - adaptált sportjátékok 
- életkorhoz, sérüléshez alkalmazkodva taníthatók (kiemelten fontosak 

a labdakezelést, célzómozgásokat, mozgásos ügyességet, gyorsaságot 

fejlesztő játékok, akadálypálya, összetett ügyességi feladatok, sor-

váltóverseny, kugli, boccsa, stb.) 

- sportok: enyhébb érintettség esetén, mint a diplégia spasztika 

kórformánál leírtak, míg súlyosabb érintettség esetén az úszás, boccsa 

javasolt 

- amennyiben a mozgásállapot lehetővé teszi kerékpározás, ill. 

háromkerekű kerékpár használatának tanítása (ld. a diplégia spasztika 

kórformánál leírtakat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje mozdulatai 

hatékony-ságát, s 

igyekezzék fejleszteni 

képességeit. 

 

 

 

 

 

 

Tudjon társakkal együtt 

játszani. Igyekezzék a 

tanult játékokat más 

körülmények között is 

játszani. A választott 

sportot rendszeresen 

gyakorolja. 
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III/17. 

Kórforma 

                           

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Tetraparézis spasztika  

Legyen tisztában a melegvíz 

spazmusoldó, mozgáskivitelezést 

segítő hatásával. 

Állapotához képest alakuljon ki 

vízbiztonsága, tanulja a vízben való 

célszerű viselkedést. 

Az egyedileg kialakított és 

elsajátított úszástechnikát 

igyekezzék megvalósítani, s 

törekedjen arra, hogy fejlődjék 

úszásteljesítménye erő, hatékonyság, 

technikai kivitel tekintetében. 

Ismerje az állapotára károsan ható 

mozgásokat, helyzeteket, 

tevékenységeket, s kerülje azokat. 

Subaqualis torna - úszás 
- mint a diplégia spasztika kórformánál leírtak 

-úszástanítás: 

a diplégia spasztika kórformánál leírtakon 

túlmenően: lesznek olyan tanulók, akik súlyos 

mozgásos akadályozottságuk miatt csak pl. a 

mellúszás kartempójához hasonló mozdulattal 

haladnak, de lábtempót nem tudnak végezni, 

továbbá levegővételre nem tudnak kiemelkedni, s 

önállóan nem tudnak leállni a vízben, tehát csak 

felügyelettel, személyi segítséggel úszathatók. 

Kontraindikált 
- a kóros reflexek, sznergizmusok kiváltását 

előidéző helyzetek 

- a túlműködő izmok túlerősítése, az antagonista 

izmok túlnyújtása 

- ízületi deformitást okozó vagy a meglévőt 

fokozó helyzetek (pl. a járás erőltetése, ha ez a 

subluxálódás veszélyét rejti). 

 

 

Kitartóan gyakorolja az 

elsajátítottakat. 
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III/18. 

Kórforma 

                           

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Atetózis 

extrapiramidális 
mozgászavar:  

Az érintettség 

mértékétől függetlenül - 

amely az enyhe, önálló 

életvezetést nem 

akadályozó állapottól, a 

súlyos, ellátásra szoruló 

állapotokig terjedhet  

- akaratlan,  

szabálytalan, lassan 

lezajló, különösen a 

végtagok distális részén 

észlelhető eltúlzott és 

kínzó, görcsös 

benyomást keltő 

mozgás, eközben az 

ízületekben túlhajlítás, 

vagy túlfeszítés 

keletkezik  

- ugyanakkor az 

antagonisták erősen 

összehúzódnak 

- bizarr, görcsös 

testhelyzetek 

keletkeznek, a végtagok 

 

 

Fogadja el, legyen tisztában az 

alkalmazott eljárások ( passzív, 

aktív torna, gyógytorna, 

tónusszabályozó testhelyzetek, 

gyakorlatok, cc. oldás, segédeszköz 

használat, műtétek, stb.) 

szükségességével. 

 

 

 

 

 

Ismerje tónusszabályozó 

testhelyzetét (-eit), ill. a 

mozgásviharokat kiváltó 

helyzeteket, eseményeket, s ha mód 

van rá, kerülje azokat (a hirtelen, 

váratlan, erős érzelmi töltésű 

helyzetek, stb, stb- amelyek 

fokozzák a túlmozgásokat - nem 

kivédhetők) 

 

Speciális szükséglet, ellátás                                

- a fiziológiás mozgássor alapján az alapvető 

tartási-és mozgási hely- és helyzetváltoztató 

mozgások vizsgálata, elemzése, regisztrálása, 

járáselemzés 

- ízületi mozgások, mozgásterjedelem vizsgálata,  

-  kóros reflexek, kóros synergizmusok vizsgálata, 

regisztrálása 

- tónusszabályozó, reflexgátló testhelyzetekben 

passzív, vezetett aktív, aktív mozgáskivitelezés, 

mozgássorok tanítása, tudatosítása a fiziológiás 

mozgássor mentén - a Bobath módszer szükség 

szerinti alkalmazásával 

- mozgásviharokat csökkentő, vagy kiküszöbölő 

testhelyzetek keresése, tanítása, gyakoroltatása 

- fej- és törzskontroll, mozgáskontroll, 

mozgáskoordináció, mozgásos ügyesség, 

célzómozgások, preciziós mozgások fejlesztése, 

változatos mozgásanyag, szer, eszköz 

használatával 

- általános ízületi mobilizálás során - különösen a 

felső végtagok esetén - a proximális ízületektől 

haladunk a disztális ízületek felé, a nagyobb 

amplitudójú mozgásoktól a kisebbek felé 

- aktív AV és FV támasz kialakítása, talaj és 

súlyérzékelés tanítása, gyakoroltatása 

 

 

Legyen együttműködő a 

rehabilitációs munkában. 

Vállalja a felmerülő 

nehézségeket 
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több másodpercig 

ebben a tartásban 

maradnak 

az akaratlagos, de az 

automatikus 

mozgásokat is (pl. 

járás) erős koinnerváció 

zavarja  

- disztóniás 

mozgászavar is azaz 

bizonyos izmok, 

izomcsoportok 

akaratlanul, tónusosan 

összehúzódnak 

(tónusbelövellések) 

-  beszédzavar, 

dysarthria is társulhat 

- gyakran  spasztikusság 

(négy végtagot érintő) 

is társul a kórképhez 

 

- fontosak a reflexgátló testhelyzetekben végzett 

mozgással, hangképzéssel egybekötöttt 

légzőgyakorlatok, a tudatos, szabályozott 

levegővétel - benntartás - kifújás ritmusának 

tanítása, tudatosítása 

- a  további feladatok (korrekciós műtétek, műtét 

utáni rehabilitáció, segédhasználat)  

- balsetmentes esés tanítása segédeszközzel, 

támasztóeszközzel is 

megegyeznek a tetrapar. spasztika fejezetében 

leírtakkal 
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III/19. 

Kórforma 

                           

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési 

követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Atetózis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen tisztában azzal, 

hogy manuális 

tevékenységet megfelelő 

testhelyzetben (fejtartás, 

talptámasz) tud 

megfelelően végezni. 

Ismerje tónusszabályozó 

testhelyzetét(eit) 

 

Legyen igénye minden 

olyan mozdulat önálló 

kivitelezésére, amelyre 

képes. Legyen tisztában 

azzal, hogy mely 

tevékenységeknél milyen 

és milyen mértékű 

segítséget kell kérnie. 

Pszichomotoros funkciók 

- proprioceptív, kinesztétikus percepció fejlesztése (Frostig Ayres 

t. adaptált alkalmazása) 

- lateralitás, téri tájékodzódás, testséma, praxia fejlesztése 

- mozgásos tapasztalatok, mozgásszervezés, mozgástervezés, 

mozgásos célszerűség fejlesztése, tanítása, gyakorlása 

- egyensúly-fejlesztés: főleg a különböző testhelyzetekben 

alkalmazott erőbehatások elleni egyensúlyi reakciók fejlesztése 

- FV és AV támaszreakcióinak, támaszkodásának fejlesztése 

Manuális tevékenység 
- tónusszabályozó testhelyzetben  (proximáltól - disztál felé) s e 

helyzetben végzett manipulációs gyakorlatok 

- nyúlás-fogás-megtartás-elengedés, oppozíció gyakorlása, 

változatos eszközhasználattal (e feladatok rendkívül sok gyakorlást 

igényelnek, sok türelmet, s kreatív munkát úgy a szakembertől, 

mint a gyermektől) 

- írómozgások kivitelezésének akadályozottsága, vagy 

kivitelezhetetlensége esetén a feladatok hasonlóak, mint a 

tetraparézis spasztika vonatkozó fejezetében leírtak 

Önellátás, önkiszolgálás 
- a feladatok, az alkalmazott eljárások hasonlóak, mint a 

tetraparézis spasztika fejezetében leírtak 

- amennyiben lehetséges, fontos, hogy a mindennapos 

tevékenységeket tónusszabályozó testhelyzetben végezze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nehezebb kivitelezés 

ellenére is alkalmazzon 

minden elsajátított funkciót, 

tevékenységet. 

 

 

 

 

 

Minden élethelyzetben 

alkalmazza azt, amire képes. 

Tudjon segítséget kérni 

minden olyan helyzetben, 

amit nem tud önállóan 

megoldani. 
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III/20. 

Kórforma 

                           

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális 

teljesítmény 

  

 

 

 

 

 

Igényelje a kontrollált, 

biztonságos járás, közlekedés 

elsajátítását - amennyiben 

mozgásállapota megengedi. 

 

 

Tudjon az elektromos 

kerekesszékkel 

biztonságosan, önmagát és 

másokat nem veszélyeztetve 

közlekedni. 

 

 

 

 

Legyen képes - állapotától 

függően - a kívánt alakzatokat 

felvenni, a mozgásokat 

végrehajtani. 

(ez lehet pl. törökülés, v. más esetben állás egykezes kapaszkodással, 

stb.) ugyanakkor vannak olyan nagyon súlyos esetek, akik szinte minden 

praktikus funkciójukban ellátásra szorulnak. 

 

Helyváltoztatás - járás - közlekedés 

- önállóan vagy támasztóeszközzel járóképesség esetén szinkinézis, 

járásritmizálás, járásbiztonság, kontrollált járás tanítása, gyakoroltatása 

- irány-és tempóváltás,indulás, megállás, („hirtelen fékezés”) tanítása 

- biztonságosan közlekedők esetében fokozatosan lehet alkalmazni, 

tanítani a különböző terepeken való, ill. nehezített járást (oldalra, hátra, 

keresztbe lépés, vonalon haladás, stb.) 

 

- járásképtelenség esetén többnyire a FV-ok vagy súlyosan 

érintettek(nem képes mozdulatait akaratlagosan irányítani), ezért inkább 

elektromos kerekesszék használatára kerülhet sor, ez esetben az  

irányítógombot a gyermek képességeihez kell adaptálni (pl. megemelni, 

középre szerelni, hogy állával tudja irányítani), ill. megtanítani, 

begyakorolni a közlekedést: haladás, megállás, fordulás, beállás, 

manőverezés, különböző terepeken való közlekedés 

 

Adaptált testnevelés 

Rendgyakorlatok: Mozgásállapottól függően tanítandók a különböző 

alakzatok, vonulások, testfordulatok - fontosak a mozgástempó, 

mozgáskontroll, reakcióidő, téri orientáció, stb. fejlesztésében  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulja meg, hogy 

"vészhelyzet" 

esetén inkább 

engedje el az 

irányítógombot. 

 

 

 

Tudja követni a 

vezényszavakat. 
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III/21. 

Kórforma 

                           

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Atetózis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes az elsajátított 

helyzetben, dobótechnikával 

célzófeladatokat végezni. 

Fejlődjön teljesítménye. 

 

 

 

Mint a tetraparézis sp-nál leírtak. 

 

 

 

Legyen tisztában a melegvíz 

spazmusoldó mozgáskvitelezést 

segítő hatásával. 

Gimnasztika: 

- mozgásállapot függvényében tanítandók az egyszerű 

szabad, társas, egyszerű szer és kéziszer gyakorlatok, 

terápiás céllal választott mozgásanyaggal, és 

testhelyzetben 

- zenére végzett gyakorlatok, ritmusfejlesztés 

Természetes gyakorlatok mozgásanyagát is terápiás 

céllal szabad csak alkalmazni. 

Atlétika: 

- futás, ugrás, közlekedés tanítása, szintén 

mozgásállapottól függően történik, és csak terápiás 

céllal (a cél tehát az, hogy a szervezetet energetizáljuk 

az állóképességet, mozgáskoordinációt, stb. 

fejlesszük, ugyanakkor, ha e mozgások 

dezorganizálják mozgásait, nem tananyag!) 

Dobások: 

- fontos terápiás feladat a célzómozgások, a dobás 

technikájának tanítása, fejlesztése, a dobáshoz 

legideálisabb testhelyzet és fejtartás megtalálása 

(egyéni adottságok figyelembevételével) 

- változatos , jól megfogható eszközökkel kell 

gyakorolni, s esetenként a dobás mozdulatsorát 

mozzanatokra lebontva. 

Játékok - sportok - sportjátékok 

A feladatok hasonlóak, mint a tetraparézis spasztika 

kórforma vonatkozó fejezetében leírtak 

Subaqualis torna - úszás 
- feladatok hasonlóak, mint az eddigi spasztika 

kórformáknál leírtak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje mozdulatai 

hatékonyságát, s igyekezzék 

fejleszteni képességeit. 

 

 

 

 

 

Mint a tetraparézis sp-nál 

leírtak. 

 

 

Kitartóan gyakorolja az 

elsajátítottakat. 
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III/22. 

Kórforma 

                           

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Atetózis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataxia 

kisagyi tünetcsoport 

- a mozgások 

harmonikus lefolyása, 

szokott tempója, 

automatikus 

összerendezése zavart 

- dyssynergia: a 

mozgást kivitelező 

izmok, izomcsoportok 

munkája nem 

összerendezett 

- intenciós tremor: 

Állapotához képest alakuljon ki 

vízbiztonsága, tanulja a célszerű 

vízben való viselkedést. 

Az egyénileg kialakított 

úszástechnikát, haladási módot 

igyekezzék megvalósítani, s 

törekedjen arra, hogy fejlődjenek 

úszásteljesítményei, alkalmazza a 

helyes légzéstechnikát. 

 

 

Ismerje az állapotára károsan ható 

mozgásokat, helyzeteket, 

tevékenységeket, s kerülje azokat. 

 

 

Fogadja el, legyen tisztában az 

alkalmazott eljárások 

szükségességével. 

 

 

 

 

 

- ugyanakkor körültekintéssel alkalmazhatók a 

vizes foglalkozások, a kiszámíthatatlan 

tónusbelövellések miatt 

- úszástanításnál is  előfordulhat - súlyosabb 

mozgásállapot esetén - hogy a vízben való 

haladást, pl. gyors lábtempóval fogja tudni 

megoldani, de levegővételre le kell állnia, vagy 

nem lesz képes önállóan semmiféle haladást 

megvalósítani, csak segítséggel vagy eszközzel 

/pl. úszópánt/ 

Kontraindikált 
Minden olyan helyzet, mozgás, feladat, ami 

mozgásvihart vált ki, egyensúlyvesztést, azaz 

balesetveszélyt jelent. 

Speciális szükséglet,  ellátás 
Az ataxiás gyermekek izomtónusa inkább 

hipotóniás.  

- fiziológiás mozgássor alapján az önálló hely, 

helyzetváltoztató mozgások vizsgálata, elemzése, 

regisztrálása, járáselemzés 

- terápiájukban kiemelt feladatot az egyenletes 

ritmusra épülő tudatos mozgásanyag a FV és AV-

okkal végeztetett szimmetrikus, aszimmetrikus, 

célirányos gyakorlatok a mozgáskoordináció, a 

mozgástempó, a mozgástervezés - szervezés, 

praxia, statikus, dinamikus egyensúly fejlesztése, 

tanítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen együttműködő, 

türelmes és kitartó a 

rehabilitációs munkában. 
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III/23. 

Kórforma 

                           

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Ataxia 

célra irányuló mozgás 

közben a célhoz 

közeledve egyre 

nagyobb kitérést mutat 

a mozdulat. 

- dysmetria: hiányzik a 

tervezett mozgáshoz 

szükséges 

izomműködés helyes 

nagysága és mértéke 

- dysdiadochokinézis: 

alternáló mozgásokat 

nem tudja kivitelezni 

- hipotónia: csökkent 

izomtónus: 

- bizonytalan állás 

(Romberg jel 

vizsgálatakor) 

bizonytalan széles alapú 

járás 

- törzsataxia üléskor 

- félremutatás a Bárány-

féle mutatási 

kísérletben 

- beszédzavar: elkent, 

motyogó, szaggatott, 

kirobbanó beszédmód 

- a kórképhez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen igénye arra, hogy egyre 

nagyobb mozgásos ügyességet, 

biztonságot érjen el. 

 

 

 

 

 

Kreatívan működjön együtt a 

finommozgásait fejlesztő munkában. 

 

 

 

 

 

- célirányos nyúlás, fogás, megtartás, elengedés 

gyakorlása 

- célzómozgások testen, testen kívül 

- fej-, törzs-, végtagok mozgásainak időbeli és 

térbeli koordinációja 

- stabilizálási technikák alkalmazása, belövellő 

hipotónia leküzdésére 

- fej-, törzs-, és végtagok mozgásainak tér-és 

időbeli koordinációja, stabilizáló technikák 

alkalmazása 

- egyenletes, lassú tempókban hajtatjuk végre a 

mozgásokat (tempó növelést csak akkor 

alkalmazhatunk kellő körültekintéssel - ha az adott 

mozgáskivitelezés már megfelelő hatékonysággal 

automatizálódott, ellenkező esetben a gyorsabb 

tempó dezorganizálja a mozgást, atóniát idézhet 

elő) 

 

Pszichomotoros funkciók 
A terápia során a legkiemeltebben fejlesztendő 

funkciók: 

- testséma, mozgásbiztonság, mozgáskoordináció, 

praxia, egyensúly, téri tájékozódás, kinesztétikus 

percepció fejlesztése változatos gyakorlatanyag és 

eszköz használatával 

- minden alkalmazott módszer, eljárás,  

mozgásanyag e funkciók fejlesztését kell célozzák 

Manuális tevékenység 

- preciziós mozgások fejlesztése sok gyakorlással, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önállóan is gyakorolja, 

alkalmazza azt, amire képes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden élethelyzetben 

alkalmazza azt, amire képes. 
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specifikusan nem 

tartoznak kóros ízületi 

deformitások, 

kontraktúrák 

 

 

 

Legyen igénye, hogy minden 

feladatot  önállóan tudjon 

végrehajtani. 

motivációt biztosító változatos feladatokkal, 

eszközökkel 

- a feladatokat nyugodt, egyenletes tempóban kell 

végeztetni 

- az írómozgásokat az intenciós tremor miatt 

lassan, pontatlanul tudja végrehajtani, lehet, hogy 

nagyobb méretezésű füzetekben tud csak dolgozni 

Önellátás, önkiszolgálás 
- a finomabb mozgások kivitelezése szokott 

gondot okozni, de kellő türelemmel és kitartással 

meg tudja oldani pl. a gombolást, cipőfűző 

kötését, stb. 

- súlyosabb esetekben a tremor, vagy a gyengén 

fejlett kinesztézia miatta használt eszközök 

(evőeszköz, íróeszköz, stb.) súlyát növelni kell. 
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III/24. 

Kórforma 

                           

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Ataxia  

Legyen tisztában a korrigált járással, 

s igyekezzék így közlekedni 

 

 

 

 

NAT szerint 

Legyen képes az egyszerűbb 

gyakorlatokat végrehajtani, 

egyszerűbb szereket használni. 

Igyekezzék biztonságosan, 

hatékonyan kivitelezni a tanult 

mozgásokat. 

 

 

Folyamatosan fejlődjenek 

dobóteljesítményei. 

 

 

 

Legyen képes a tanult játékok 

szabályainak betartásával társakkal 

együtt játszani. 

Fejlődjön labdakezelési képessége. 

Amennyiben sportot űz, legyen 

kitartása, s igényelje a fokozatos 

fejlődést. 

Helyváltoztatás - járás - közlekedés 
- járásritmizálás, szinkinézis, járástempó, 

járásbiztonság fejlesztése, irány-és tempóváltás, 

indulás, megállás tanítása fontos feladat 

- utcai közlekedésre, járműhasználatra 

fokozatosan kell felkészíteni megtapasztaltatni a 

legtöbb élethelyzetet 

Adaptált testnevelés 
Rendgyakorlatok: NAT szerint 

Gimnasztika: balesetveszélyt jelentő szerek 

használatának kivételével /gyűrű, ugrószekrény, 

gerenda, korlát/: NAT szerint 

Természetes gyakorlatok mozgásanyaga, és az 

atlétika: futások, ugrások, szökdelések terápiás 

céllal, hogy mozgáskoordinációját, 

mozgásbiztonságát fejlesszük, /sport céllal, csak 

egyedi elbírálás szerint tanítható, terhelhető/ 

Dobások:  fontos terápiás  feladat a 

célzómozgások fejlesztése, dobótechnika tanítása, 

gyakoroltatása, különböző szerekkel 

Játékok - sportok - sportjátékok 
- testnevelési játékok, ügyességi, sor és 

váltóversenyek, akadálypályák, csapatjátékok, 

célzó játékok, labdaiskola, labdakezelést fejlesztő 

játékok tanítása, gyakoroltatása 

- lehetőségekhez, egyéni igényekhez, 

adottságokhoz igazodva sportolás biztosítása: pl. 

asztalitenisz, tollaslabda, röplabda, úszás, stb. 

 

 

 

 

 

 

 

NAT szerint 

Ismerje a vezényszavakat, 

szakkifejezéseket. 

 

 

 

 

 

 

Ismerje mozdulatai 

hatékonyságát, s igyekezzék 

fejleszteni képességeit. 

 

 

Ismerjen néhány ügyességét 

fejlesztő játékot, feladatot, s 

gyakorolja azokat. 

Legyen tisztában azzal, hogy 

csak kitartó, rendszeres 

munka hozhat eredményt. 
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III/25. 

Kórforma 

                           

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Ataxia  

Tanulja meg a vízben való célszerű 

viselkedést. Az egyénileg kialakított 

úszástechnikát igyekezzék 

megvalósítani, s törekedjen arra, 

hogy fejlődjenek 

úszásteljesítményei. Alkalmazza a 

helyes légzéstechnikát. 

Subaqualis torna - úszás 
- vízbiztonság kialakítása 

- úszástanítás egyedi  elbírálás szerinti sorrendben, 

egyedi tempó szerint történik 

- sok gyakorlással, kitartó munkával lehet csak 

elérni úszásnemenként a megfelelő /vagy azt 

megközelítő/ mozgásos összerendezettséget , 

hatékonyságot, erőnlétet 

- a legtöbb gondot a légzésritmus kialakítása, 

automatizálása szokta jelenteni 

- a hipotóniás belövellések kissé szaggatottá teszik 

úszásteljesítményét. 

Kontraindikált 
- minden olyan mozgás, hirtelen hatás, ami 

atóniát, elesést eredményez 

- a nem fokozatos, egyenetlen, túl erős tempó 

feladatvégzések közben 

 

Kitartóan gyakorolja az 

elsajátítottakat. 
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IV. Részletes követelmények az egyéb maradandó mozgáskorlátozottságot okozó kórformák esetén 

IV/1. 

Kórforma 

                           

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Arthrogryphosis multiplex 

congenita 

- az izomzat és a kötőszövet 

veleszületett fejlődési 

rendellenessége a csontváz 

fejlődési zavara nélkül 

- az ízületi kontúrok 

elmosódottak 

- az ízületek felett nincs 

bőrredő 

- a végtagok vékonyak, 

hengerszerűek  

- ízületi merevség jellemzi 

(az érintett ízületek 

mozgásai minden irányban 

beszűkültek) 

- gyenge az izomerő 

- a leggyakrabban előforduló 

ízületi deformitások 

(artrogripózis típusos 

formája) a következők: 

FV: • váll addukció 

       • könyök extenzió 

       • csukló flexió 

       • ujjak kül. helyzetben 

AV:• csípőben flexió-abd. 

     • térd flexió v. extenzió 

 

Fogadja el, legyen tisztában az 

alkalmazott eljárások 

(masszírozás, cc. oldás, 

passzív, aktív torna, 

gyógytorna, 

segédeszközhasználat, stb.) 

szükségességével. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akarja a sikert a műtét utáni 

rehabilitációs munkában. 

 

 

 

 

 

 

Legyenek ötletei az egyre 

önállóbb mozgáskivitelezésre. 

Speciális szükséglet, ellátás 
- az ízületi mozgásterjedelem folyamatos 

ellenőrzése, regisztrálása 

- testhelyzetváltozások kivitelezési módjának 

vizsgálata, regisztrálása 

- helyváltoztatás, járás vizsgálata, elemzése 

- parakoordinációs tevékenységek feltérképezése 

- izometriás gyakorlatok, atrófia elleni prevenció 

- kiemelt! a rendszeres foglalkoztatás, ugyanis az 

ízületi deformitás recidiválódhat, fontos az ízületi 

mozgékonyság fenntartása, fokozsáa 

- fokozatos, általános izomerősítés  

- parakoordinációs mozdulatok, mozgások, 

tevékenységformák keresése, tanítása 

- manuális készség, képesség fejlesztése 

- FV érintettség esetén a könyök extenzió műtéti 

megoldásának célja pl. bizonyos önellátási 

funkciókra alkalmassá tétel um. étkezés, 

hajápolás, ruhadarabok fel- levétele, stb. 

- az ízületi deformitások korrekciójára, funkció 

javítás céljából ortopéd műtétekre kerülhet sor 

(számtalan esetben többszöri műtéttel lehet egy-

egy ízületben a kívánt anatómiai állást elérni: pl. 

járóképesség eléréséhez a csípő, térdízületben lévő 

20-30
0
-os flexiós cc. esetén csak ismétlődő 

műtétekkel lehet fokozatosan csökkenteni a 

kontraktúrákat, stb.) 

 

Legyen együttműködő a 

rehabilitációs munka  során. 
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      • bokában gyakori 

dongaláb  

- atípusos formái 

 flexiós irányú 

mozgáskorlátozottság a 

végtagokon (főleg 

könyök, térd) 

 nem egyformán 

érintettek a végtagok 

(csak FV, v. csak AV, ill. 

nem szimmetrikus 

variációk) 

- gerincdeformitás is 

társulhat (lumbális lordósis, 

scoliosis, lapos hát, stb.) 

- lehet két FV érintett, de 

lehet súlyos négy vt. érintett.      

 

 

 

 

 

 

- a műtét utáni intenzív rehabilitáció célja az elért 

ízületi mozgásterjedelem megőrzése 

masszírozással, passzív,  vezetett aktív, aktív 

mozgással 

- alapvetően rehabilitációjukban fontos az ízületi 

mozgékonyság fenntartása, fokozása 

- a FV mozgáskéességétől függően kell megtalálni 

azokat a technikákat,  eszközöket, helyzeteket, 

amelyekkel önálló írásfeladatokat tud végezni: pl. 

ceruzafogást biztosító gömbök, háromszögek 

Értse meg és működjön 

együtt a műtéttel előidézett 

állapot megőrzésében. 
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IV/2. 

Kórforma                       

Mozgásállapot 

Fejlesztési 

követelmények 

Tartalom Minimális teljesítmény 

  (ezek a ceruzára húzható könnyü  müanyagból készülnek), v. ha nem 

tudja így sem kivitelezni a feladatokat, de a ceruzát két kézzel meg 

tudja fogni, akkor a ceruzát állával mozgatva irányítja, ha ez sem 

müködik, akkor szájával vezeti a ceruzát, ill. a fejre szerelt 

kopogtatóval írógép v. számítógép használatára kell tanítani 

- AV-i érintettség esetén (mind a négy végtag érintettségéről  van szó 

) lehet önállóan   járóképes, vagy járógéppel közlekedő 

(támasztóeszközzel vagy anélkül), vagy mechanikus kocsival 

néhézkesen, de önállóan közlekedő, ill. önállóan csak elektromos 

kerekesszékkel képes helyváltoztatásra 

- járóképesség esetén kiemelt a járásgyakorlás különböző terepeken, 

a statikus és dinamikus egyensúly fejlesztése, a balesetmentes esés 

tanítása (vannak esetek, amikor ez lehetetlen, ugyanis a felső 

végtagok deformitásai miatt nem tud kitámasztani) 

- amennyiben kerekesszékes életmódra kényszerül, fontos a 

korrekciós ültetés, a kerekesszék (elektromos is) adaptálása a 

gyermek állapotához, a kerekesszékkel való helyváltoztatás, kül. 

terepeken való közlekedés, manőverezés tanítása, gyakoroltatása 

Pszichomotoros funkciók fejlesztése 
- fejlesztendő a testséma, a statikus és dinamikus egyensúly 

segédeszközzel, vagy anélkül 

 

 

 

 

 

 

 

 



582 

 

 

IV/3. 

Kórforma 

                           

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Arthrogryphosis 

multiplex congenita 

 

Adottságai függvényében legyen 

igénye és legyenek ötletei a 

tanultak gyakorlására, ill. újabb 

tevékenységek felkutatására. 

 

 

 

 

Legyen igénye a mindennapos 

tevékenységek, praktikus és 

önellátási, önkiszolgálási 

feladatokban elsajátítottak 

kivitelezésére. 

Legyen tisztában azzal, hogy 

mely tevékenységnél, milyen 

jellegű és mértékű segítséget kell 

kérnie. 

Manuális tevékenységek  

- fontos feladat a legváltozatosabb eszközökkel, 

anyagokkal való foglalkoztatás, az ujjak, a felső 

végtagok mobilitásának,  ügyesítésének biztosítására (pl 

papír, textil, agyag, gyöngy - gyűrés, tépés, simítás, 

formázás, ragasztás, stb.) 

- az írómozgások kivitelezési technikáinak megtalálása, 

tanítása, begyakoroltatása a speciális szükséglet és 

ellátás című fejezetben leírtak szerint 

Önellátás, önkiszolgálás 
súlyosabb esetekben a legváltozatosabb egyedi 

technikák, eszközök kompenzációs mozdulatok, 

helyzetek megtalálása, begyakoroltatása, alkalmaztatása 

a feladat az önellátás, önkiszolgálás különböző 

tevékenységterületein 

(megjegyzés: előfordulnak olyan súlyos ízületi 

deformitások, hogy a tanuló csak korlátozott önálló 

mozdulat,  tevékenység elvégzésére képes) 

öltözés-vetkőzés: mozgásállapottól függően 

ruhadarabonként, mozdulatra lebontva kell tanítani, 

gyakoroltatni a tevékenységeket (pl. póló, pulóver le-

felvételekor a fejével vagy a két kezével kezdődjék-e  el 

a mozdulat, stb.) ugyanakkor lesznek olyan gyermekek, 

akik csak minimális közreműködésre képesek 

étkezés: testhelyzet, evőeszköz megtalálása (alátét, 

tányér formája karimás vagy ovális vagy féloldalon 

peremes, egyedi kiképzésű kanál vagy villa vagy 

műanyag evőeszköz használata, mivel a fémet nem bírja 

megtartani, stb.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden élethelyzetben 

alkalmazza azt, amire 

képes. 

Tudjon segítséget kérni 

minden olyan helyzetben, 

amit nem tud önállóan 

megoldani. 
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IV/4. 

Kórforma 

                           

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Arthrogryposis 

multiplex congenita 

 

 

 

 

 

 

Adottságainak és korlátainak 

ismeretében legyen képes az önálló 

helyváltoztatásra. 

 

 

 

 

Biztonságosan közlekedjen 

kerekesszékkel. 

 

 

 

Legyen képes - állapotától függően - 

a kívánt alakzatokat felvenni, a 

mozdulatokat végrehajtani 

(esetenként kerekesszékkel). 

 

Legyen képes a tanult gyakorlatok, 

testhelyzetek, kéziszerek 

alkalmazására. 

 

Ismerje a saját korrekciós, javító 

tisztálkodás-toilet használat: 

szintén a legváltozatosabb egyedi mozdulatok 

kimunkálása, illetve eszközök megtalálása a 

feladat: pl nyeles szivacs, rögzített fogkefe, támlás 

ülőke, a kádban hálós, vagy megfelelő 

magasságban rögzített szappan, hosszú nyelű fésű, 

stb.) 

 

Helyváltoztatás - járás - közlekedés 
- felállás, leülés, átülés gyakorlása különböző 

ülőfelületekre, különböző szintekről 

- fontos a biztonságos járás tanítása, a szükséges 

izomerő elérése (lépés ritmizálás, szinkinézis 

fejlesztése, különböző terepeken való közlekedés 

gyakoroltatása) 

- segédeszközzel, támasztóeszközzel való 

biztonságos közlekedés gyakoroltatása, 

alkalmaztatása 

- kerekesszék használata esetén a kerekesszékkel 

való közlekedés tanítása (előre-hátramenet, 

fordulás, beállás, terepen közlekedés) 

- amennyiben lehetséges, a balesetmentes esés 

tanítása 

 

Adaptált testnevelés 
Rendgyakorlatok: mozgásállapottól függően: csak 

felsővégtag érintettség esetén NAT szerint, négy 

végtag érintettség esetén korlátozott a 

 

 

 

 

 

 

Alkalmazza az 

elsajátítottakat. 

Legyen igénye arra, hogy 

egyre nagyobb távokat 

tudjon önállóan megtenni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudja követni a 

vezényszavakat. 

 

 

 

Önállóan is alkalmazza 

korrekciós gyakorlatait. 
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gyakorlatait. 

 

Legyen képes a tanult dobásmódok 

alkalmazására. 

megvalósítható alakzatok, testfordulatok köre 

Gimnasztika: 

- különböző ritmusú egyszerű, szabad. társas, szer- 

és kéziszer gyakorlatok, minden olyan 

testhelyzetben és kéziszerrel, amelyben, amellyel 

önállóan tud dolgozni 

- a sérülésspecifikusság és fokozatosság elvének 

betartásával korrekciós torna: általános 

izomerősítés, gerinc torna, légző torna, 

mobilizálás 

Dobások: fontosak a célzómozgások tanítása, egy 

vagy kétkezes mozgások, többnyire kisebb 

méretű, könnyebb labdákkal, szerekkel. 

Fejlődjenek önmagához mért 

teljesítményei. 
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IV/5. 

Kórforma 

                           

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Arthrogryphosis 

multiplex congenita 

 

Legyen képes alkalmazkodni a 

tanult játékszabályokhoz. 

 

 

 

 

 

Alakuljon ki vízbiztonsága, tanulja 

meg a célszerű viselkedést a vízben. 

 

 

 

 

Legyen képes - állapotától függően - 

a tanult úszásnem(ek)ben az 

összerendezett, célszerű mozgások 

kivitelezésére, a begyakorolt 

légzésritmus, légzéstechnika 

alkalmazására. 

 

 

 

 

Legyen tisztában az állapotára káros 

mozgásokkal, tevékenységekkel, s 

kerülje azokat. 

Játékok - sportok - sportjátékok 
- életkorhoz, mozgásállapothoz alkalmazkodva 

taníthatók a különböző fogójátékok, sor-

váltóversenyek, labdajátékok, stb. 

- igényekhez, lehetőségekhez igazodó sportolás 

biztosítása (pl. boccsa, úszás) 

Subaqualis torna - úszás 
a terápiás célok megvalósításában az egyik 

legfontosabb eszköz a víz! 

- kontraktúrák oldása 

- ízületi mozgások mobilizálása, fokozása 

- aktív torna 

- tüdő vitálkapacitásának növelése 

- úszástanítás: mozgásállapothoz igazodva történik 

a tanítandó úszásnemek megválasztása, 

úszásnemenként a haladás módjának, technikáinak 

egyénre szabott megtalálása, begyakorlása, 

alkalmaztatása (ennél a kórformánál, főleg 

súlyosabb érintettség esetén a hátúszás az 

elsődlegesen tanított úszásnem a vízbiztonság 

kialakítása után). 

Kontraindikált 

- a túlzott, erőteljes kontraktúra nyújtás 

- leesés, elesés veszélyét rejtő mozgások, 

helyzetek 

- a meglévő kontraktúrákat, deformitásokat fokozó 

mozgások, gyakorlatok, testhelyzetek 

- passzív, inaktív életmód. 

 

Tudjon társakkal is együtt 

játszani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitartóan alkalmazza az 

elsajátított úszásnem(ek)ben 

a tanult technikákat. 
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IV/6. 

Kórforma 

                           

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Chondrodystrophia 

(jelenleg 18 formáját 

különítik el, különböző 

öröklési móddal: a 

növekedési porc 

fejlődési zavara) 

- dysproportionált 

törpeség 

- nagy agykoponya,  

behúzódó orrgyök 

- a végtagok rövidek a 

törzshöz viszonyítva 

-gyakoribb tartás-

elváltozások, lapos 

hát,scapula alata, 

fokozott ágyéki 

lordózis, lumbdorzális 

kifózis figyelhető meg 

- RTG felvételen a 

csöves csontok rövidek, 

a csontvégek vaskosak, 

- tarda formánál a 

tünetek kevésbé  

kifejezettek 

 

Fogadja el és legyen tisztában az 

alkalmazott eljárások 

szükségességével. 

Ismerje korrekciós gyakorlatait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alakuljon ki vízbiztonsága, tudjon 

tájékozódni, ill. tanulja meg a 

célszerű viselkedést a vízben. 

A tanult úszásnemekben legyen 

képes a lehető legtökéletesebb 

mozdulatok kivitelezésére. 

Fejlődjön úszótechnikája erő, 

hatékonyság tekintetében. Javuljon 

légzéstechnikája. 

Speciális szükségelt, ellátás 

- aktív és passzív ízületi mozgások, 

mozgásterjedelem vizsgálata, regisztrálása 

- hely-, helyzetváltoztató mozgások, járás 

vizsgálata, elemzése, regisztrálása 

- nem tipikus, de előfordulhatnak a különböző 

eredetű és megjelenésű törpenövéseknél 

csontdeformációk és degeneratív ízületi 

betegségek (pl. genu varum, pesequinovarus 

congenitas, stb.) kezelésük esetenként ortopéd 

orvosi ellátást igényel (mozgásszervi rehabilitáció 

eljárásait a vonatkozó deformitás leírása 

tartalmazza) 

- általános izomerősítés, törzsizmok erősítése 

- e kórképek esetén a pszichomotoros és 

finommanipulációs funkciók nem érintettek, 

továbbá többnyire teljesen önellátók, 

önkiszolgálók életkoruknák megfelelő szinten 

- rehabilitációjukban kiemelten fontos az 

úszástanítás: a vízbiztonság kialakítása után az 

egyéni adottságokhoz igazodó sorrendben történik 

a különböző úszásnemek oktatása 

kiemelt! kis vízben célszerű oktatni, hogy le 

tudjon állni, ha ez nem kivitelezhető, akkor fontos 

a gyors- és hátúszás, ill. a mell- és hátúszás, a 

forgás paralel tanítása, továbbá úszásnemenként a 

helyes és gazdaságos légvétel tanítása, hogy a 

lehető legrövidebb időn belül önállóan,  segítség 

nélkül tudjon úszni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen együttműködő a 

rehabilitációs munka során. 

 

 

 

 

 

Kitartóan - akár 

versenyszerűen is - ússzon, a 

lehető legtökéletesebb 

technikai tudás és erőnlét 

birtokában. 
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IV/7. 

Kórforma 

                           

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Condrodystrophia  

Legyen képes az alkalmazott 

gyakorlatok, testhelyzetek, szerek, 

kéziszerek használatára. Tudjon 

ritmust tartani, változó 

körülményekhez alkalmazkodni. 

Legyen képes a tanult játékok 

szabályainak elsajátítására, 

betartására. 

Fejlődjön labdakezelési képessége, 

javuljanak dobóteljesítményei. 

 

Ismerje az állapotára károsan ható 

mozgásokat, helyzeteket, 

tevékenységeket, s kerülje azokat. 

Speciális szükséglet, ellátás 
Megjegyzés a testnevelési (rendgyakorlatok, 

gimnasztika, természetes gyakorlatokatlétika, 

dobások) feladatok, továbbá a játékok tanítása 

során a NAT vonatkozó tananyagtartalmait 

alkalmazzuk! ugyanakkor körültekintéssel, egyedi 

elbírálás alapján foglalkozhatunk különböző 

szereken (pl. gerenda , gyűrű, kötél, ugrózsámoly, 

stb) végeztethető gyakorlatokkal, ill. futásokkal,  

ugrásokkal. 

 

Kontraindikált 

- gerincdeformitását (ill. meglévő egyéb 

deformitásait) fokozó testhelyzetek, feladatok, 

gyakorlatok 

- a túlzott, nem fokozatos  terhelés 

 

 

Ismerje a szakkifejezéseket, 

vezényszavakat. 

Mozgásai összerendezettek, 

koordináltak legyenek. 

Tudjon társakkal együtt 

játszani. 
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IV/8. 

Kórforma 

                           Mozgásállapot 

 

Fejlesztési 

követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális 

teljesítmény 

Osteogenezis imperfecta 
- kóros csonttörékenység, amely 

fennállhat születéskor, de később 

is kialakulhat (különböző 

öröklődés, különböző klinikai 

megjelenéssel) 

- a csontok vékonyak, törékenyek, 

a csöves csontok corticalisa is 

vékony, deformálódhatnak 

 

- a csontváz mésztartalmának 

csökkenése miatt törések vagy 

mikrofraktúrák nyomai láthatók. 

- a csigolyák laposak, gyakran 

bikonkáv formájúak  

- a bőr vékony, a sclera egyes 

típusoknál kék lehet 

- a  fogfejlődés is zavart lehet 

- pontszerű bőrvérzések is 

lehetnek 

- ízületi lazaság is előfordulhat 

 

 

 

Fogadja el, legyen 

tisztában az alkalmazott 

eljárások 

szükségességével. 

 

 

 

 

 

Legyen tisztában a 

számára veszélyt jelentő 

helyzetekkel, s kerülje 

azokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudja betartani a 

biztonságos 

helyváltoztatás, 

közlekedés szabályait. 

Speciális szükséglet, ellátás 
- passzív, aktív ízületi mozgásterjedelem, deformitások 

vizsgálata, regisztrálása 

- fiziológiás mozgássor alapján hely-helyzetváltoztatás 

képességének  vizsgálata, járáselemzés, a megállapítások 

rögzítése 

- kiemelten fontos a gondos, körültekintő gondozás, 

ellátás, foglalkozásvezetés 

- fel kell készíteni a tanulókat esés- és balesetmentes 

mozgásbiztonságra 

- mozgásszervi rehabilitációjukban óvatos terheléssel 

tehermentesített helyzetben általános izomerősítés, 

légzőtorna, tüdő vitálkapacitásának növelése, 

deformitások kialakulásának prevenciója, ill. a kialakult 

deformitásokat korrigáló (masszázs, cc. oldás), vezetett 

aktív átmozgatás és aktív torna, ill. subaqualis torna, 

úszástanítás a fő feladat 

- ortopéd orvosi indikáció alapján szükség lehet 

különböző korrekciós műtétekre, továbbá gyógyászati 

segédeszközök viselésére 

- a műtét utáni rehabilitációban az  óvatos, fokozatos 

terhelés, a gyógyászati segédeszköz viselésének, ezzel 

való helyváltoztatásnak, közlekedésnek a tanítása 

(gyógyászati segédeszköz viselésére csak alapos 

körültekintés, egyedi elbírálás után kerülhet sor) 

- járásképtelenség esetén feladat az önálló helyváltoztatást 

biztosító eszköz megtalálása, ill. a biztonságos közlekedés 

tanítása (pl. háromkerekű kerékpár, mechanikus vagy 

elektromos kerekesszék), fel kell hívni a figyelmet a 

veszélyt jelentő helyzetekre, 

 

Legyen 

együttműködő  a 

rehabilitációs munka 

során. 
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IV/9. 

Kórforma 

                           

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális 

teljesítmény 

Osteogenezis 

imperfecta 
 

 

 

 

 

 

 

Legyen aktív és kreatív 

közreműködője a kül. manuális 

munkáknak. 

 

 

 

Megőrizni állapotát, hogy a 

lehető leg- önálóbb maradjon a 

mindennapos tevékenységek  

terén. 

 

 

Tartsa be a biztonságos 

helyváltoztatás, járás, 

közlekedés szabályait. Ha 

rászorul, tudjon segítséget kérni 

(pl. lépcsőn le- felmenetelkor, 

mozgólépcső használatakor, 

stb.) 

Pszichomotoros funkciók 
- e kórforma esetén ezen funkciók sérülése, érintettsége nem 

specifikus! 

- egyensúlyérzék fejl. (statikus és dinamikus) mozgásállapottól függő 

testhelyzetekben, körültekintéssel alkalmazott szerekkel, 

gyakorlatanyaggal 

Manuális tevékenység 
nem jellemző e kórforma esetén a finommanipulációs funkciók 

érintettsége, ezért terápiás fejlesztésére nincs szükség, ugyanakkor a 

pályaválasztást elősegítendő - amennyiben mód van rá - változatos 

manuális tevékenykedtetés (pl. szövés, varrás, hímzés, bábkészítés, 

egyéb kreatív munkák) ajánlatos lenne. 

Önellátás - önkiszolgálás 
mozgásállapottól, életkortól függően, egyedi elbírálás szerint kell 

kialakítani a kül. tevékenységeknél, praktikus mozgásoknál a 

segítségadás és az önállóság mértékét, arányát, megtalálni - ha 

szükséges - a megfelelő testhelyzetet, feladatvégrehajtást segítő 

eszközöket, stb. 

Járás - helyváltoztatás - közlekedés 
- e mozgások tanítása mozgásállapottól függően lehet terápiás feladat 

- alapvető szempont a balesetmentes mozgásbiztonság tanítása, 

gyakoroltatása önállóan, segédeszközzel, v. kerekesszékkel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen igénye ilyen 

jellegű tevékenységek 

végzése. 

 

Változó körülmények 

között önállóan hajtsa 

végre mindazt, amire 

képes. 

 

 

Ismerje a számára 

veszélyt jelentő 

helyzeteket. 
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IV/10. 

Kórforma 

                           

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Osteogenezis 

imperfecta 

 

 

 

 

Ismerje, hogy tornateremben 

milyen szereken, és szerekkel 

nem ajánlatos dolgoznia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes a tanult 

szabályok betartásával társakkal 

együtt játszani. 

 

 

Keresse a "vizes" 

foglalkozásokat!  

Alakuljon ki vízbiztonsága, 

tanulja meg a célszerű 

viselkedést a vízben. 

Adaptált testnevelés 
Rendgyakorlatok:mozgásállapottól függően, körültekintéssel 

alkalmazhatók vonulások, testfordulatok, stb.  

Gimnasztika: kül. ritmusú egyszerű, szabad, társas, egyszerű 

szer (pad, zsámoly: ülésben, fekvésben, v. fordulásnál végzett 

gyakorlat, de bordásfalon lógni nem ajánlatos!) és biztonságos 

testhelyzetben végzett könnyű kéziszer gyakorlatok 

- fontosak a zenére végzett gyakorlatok (motiváció, relaxálás, 

harmonikus mozgásfejl céljából) 

- a sérülésspecifikusság és a fokozatosság elvének 

érvényesítésével, a terápiás célkitűzéseknek megfelelően 

használhatók, ill. adaptálhatók a kül. testhelyzetek, szerek, 

kéziszerek, mozgásanyag 

Természetes gyakorlatok mozgásanyaga, csak körültekintő 

módon használhatóan.  

Atlétika: futások, ugrások, szökdelések tilosak! 

Dobások: csak könnyű szereket szabad használni és 

biztonságos testhelyzetben szabad tanítani, gyakoroltatni a 

dobást. 

Játékok - sportok - sportjátékok 
- kevesebb mozgást igénylő és nem veszélyes ügyességi és 

testnevelési játékok tanítása 

-  sportok közül boccsa v. úszás ajánlott 

Subaqualis torta - úszás 
- e kórformánál is az egyik legfontosabb terápiás  eszköz a  

víz!, ugyanis ez a legkevésbé balesetveszélyes közeg számukra 

- általános ízületi mobilitást  biztosító subaqualis torna, cc-ák 

oldása, korrekciós torna 

 

Ismerje a vezényszavakat, 

szakkifejezéseket. 

 

Kerülje a számára veszélyt 

jelentő szerek használatát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje korrekciós 

gyakorlatait, s önállóan is 

tudja végezni. 
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IV/11. 

Kórforma 

                           

Mozgásállapot 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Tartalom 

 

Minimális teljesítmény 

Osteogenezis 

imperfecta 

 

 

 

A tanult úszásnemekben legyen 

képes - adottságainak megfelelően - 

a mozgásokat harmonikusan 

kivitelezni, a helyes légzésritmust, 

légzéstechnikákat alkalmazni. 

 

 

Legyen tisztában a számára 

balesetveszélyt jelentő 

mozgásokkal, helyzetekkel, s kerülje 

azokat. 

- tüdő vitálkapacitásának növelése 

- járásgyakorlat, járáskorrekció 

- vízbiztonság kialakítása 

- úszástanítás:  mozgásállapot, egyéni adottságok, 

életkor függvényében történik az úszásnemek 

tanítása, s e szempontok szem előtt tartásával a 

lehető leghelyesebb technikai tudás 

megszereztetése, a gyermekhez igazodó 

tempóban. 

 

Kontraindikált 
- a túlzott v. egyenetlen terhelés, igénybevétel 

- futások, ugrások, szökdelések, hirtelen végzett 

nagy mozdulatok 

- labilis egyensúlyi helyzetek 

minden olyan  helyzet, ami az elesés, kiesés, 

nekiütődés veszélyét rejti.  

 

 

 

 

Alkalmazza a tanultakat. 
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9.4.2.Az értelmileg akadályozott  és az értelmileg akadályozott mozgáskorlátozott tanulók 

oktatásának-nevelésének helyi tanterve 
 

A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztésének alapelvei, célja, feladatai   

A tanköteles korú, értelmileg középsúlyos fokban akadályozott gyermekeknél az 

általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakaszban a módosult fejlődésmenetet a 

sajátos tanulási képességeket, valamint a behatárolt fellnőttkori életlehetőségeket 

figyelembe véve - a speciális nevelési szükségletre, a különleges gondozási igényre 

építve, az egyéni bánásmód elvét alkalmazva, a kommunikációs és szocializációs 

képességek kiemelt fejlesztésével, praktikus ismeretek közvetítésével - el kell érni, hogy 

egyszerű társas kapcsolatokat képesek legyenek fenntartani, képességükhöz igazodó 

munkafolyamatokat eredményesen végre tudjanak hajtani, minél teljesebben 

bontakoztathassák ki személyiségüket. 

A képzési időben fel kell őket készíteni arra, hogy az alapképzés befejezése utáni 

életközegben (készségfejlesztő speciális szakiskola szakképzési évfolyama, szociális 

foglalkoztató, gondozóház, védőmunkahely, család, ...) szociális integrálódásuk 

eredményes legyen, elemi szintű munkavégzésre önállóan vagy segítséggel képesek 

legyenek.  

Követelmény 

A NAT-ban megfogalmazott közös követelmények – a mozgáskorlátozott,  középsúlyos 

értelmi fogyatékos gyermekek nevelését felvállaló iskolatípusban - nem kapcsolhatók 

valamennyi fejlesztési területhez, tantárgyhoz. Az ott leírt kerettanterveket 

egyszerűsítéssel, témakörök elhagyásával, és újabb közös követelményi körök 

kialakításával alkalmaztuk. 

A NAT- ból kiemelt területként foglalkozunk az önellátás, a játékra nevelés és a szociális 

beilleszkedés lehetőségeinek megteremtésével.. Ezekben a témakörökben az 

irányelvekben megfogalmazott közösségi és egyéni fejlesztés követelményeit alapul véve 

jelennek meg az elvárások. 

 A 7. – 8. osztályban speciális pályaorientációs foglalkozásokat tervezünk, mivel 

mozgáskorlátozott, értelmileg akadályozott tanulók esetében a  foglalkoztatási 

lehetőségek ill. munkakörök nagyon behatároltak. 
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KOMMUNIKÁCIÓ 
 

 

 

Óraszámok 

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

Heti óraszám               5 5 5 5 5 5 5 5 

Éves óraszám                        

 

185 185 185 185  185  185 185 185 

 

 

 

 

 

 

Témakörök 

 

 Témakör                   Évfolyamok 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Beszédfejlesztés, anyanyelv x x x x x x x x 

Társadalmi érintkezési formák x x x x x x x x 

Testünk és személyes teendőink x x x x x x   

Tájékozódás térben x x x x x x   

Tájékozódás időben x x x x x x   

Élőlények x x x x x x   

Előkészület a felnőtt életre x x x x x x x x 

Ünnepek x x x x x x   
Társas kapcsolatok       x x 

Médiaismeret       x x 
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1–8. évfolyam 

 

A tantárgy legfontosabb célja, hogy fejlesztő, ingergazdag környezetben váljon igénnyé és 

lehetőséggé a sérült gyermek számára a verbális és nem verbális kommunikáció 

alapelemeinek elsajátítása, a magatartás, viselkedés olyan mértékű szabályozása, amely a 

társas kommunikáció felismerésén és megértésén keresztül segíti az elfogadott viszonyulási 

formákat. A pedagógusoknak törekedniük kell a helyes, tiszta beszéd elsajátíttatására, 

kívánságok kifejezésének, kérdésekre adekvát válasz adásának kialakítására, fókuszálva a 

beszéd alaki és tartalmi része fejlesztésére, tisztább hanglejtésre, a helyes hangképzésre, a 

verbális kommunikáció kiépítésére, a tanult versek és mondókák képességeknek megfelelő 

előadására. A fejlesztés során minden alternatív kommunikációs lehetőség támogatását 

igénybe kell venni. 

További feladatok: a beszédmegértést és a beszédet eljuttatni a készség és képesség 

szintjére; folyamatos motivációval, megfelelő formájú és mértékű dicsérettel és értékeléssel 

kialakítani és fenntartani a környezettel, közösséggel való kapcsolatteremtés és 

kommunikáció igényét; fejleszteni és tudatosítani elsősorban a beszéd, vagy az ezt 

helyettesítő kommunikációs eszköz kapcsolatteremtő, közlő, informáló funkcióját; elérni, 

hogy a tanulók felismerjék az elemi szintű összefüggéseket, értsenek meg utasításokat, és 

ennek megfelelően cselekedjenek. 

A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára fontos, hogy a beszéd és a 

megismert jelek használata során megvalósítsák kommunikációjuk és metakommunikációjuk 

összhangját egyéni szintű kommunikációjukban, fogékonyak legyenek a közösségi élet 

szokásaira, a természetre és a társadalmi környezetre, a helyes érzelmi és erkölcsi viszonyra. 

A pedagógus feladata elérni, hogy a tanuló megértesse magát, és megértse környezetét, 

passzív és aktív szókincsét gazdagítsa, a kommunikációs színtereket megismerje, a 

környezetben előforduló helyzeteket, tárgyakat, élőlényeket, eseményeket felismerje, 

megmutassa, megnevezze, fogalmi készletét bővítse, ezzel együtt a beszédhez szükséges 

kognitív műveleti szinteket fejlessze. A tanulói képességekhez mérten kell kialakítani az 

önálló kapcsolatteremtés igényét és lehetőségét, képessé tenni a tanulókat a párbeszédekben 

és más kommunikációs helyzetekben szükséges viselkedés elsajátítására, felkészíteni őket a 

társadalmi együttélés normáira, kommunikációs kapcsolatokra, szociális környezetükben az 

aktív együttműködésre, miközben megismerik az információs eszközökkel történő 

kapcsolattartás formáit és lehetőségeit, egyéni igényekhez igazodó segítségnyújtással 

rendszerezik és értelmezik a tömegkommunikációs és informatikai eszközök által közvetített 

információkat. Feladat, hogy a tanulók elemi szintű önállósággal tudjanak eligazodni a 

közvetített ismeretek birtokában a társadalmi jelenségek között, a tömegkommunikációs és 

információs eszközök biztonságos és mértékletes használatának elsajátításával és segítséggel 

az eszközök által közvetített információk értelmezésében, feldolgozásában. 
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1. évfolyam 

 

A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelésben az egyszerű szabályok, 

utasítások megismerésének, megértésének, betartásának megalapozásával, a társas érintkezési, 

viselkedési formák alkalmazásának kialakításával, a közösségi lét elfogadásának 

fejlesztésével és az alkalmazkodás képességének kialakításával a csoportos 

tevékenységekhez, a fejlesztési helyzet elfogadásához.  

A nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés területén fontos szerepet tölt be az 

alapvető téri relációk megismerésében, a tájékozódási képesség megalapozásában, a közvetlen 

környezet megfigyelésében, a szűkebb közösség szokásrendszerének, a környezetben 

előforduló, megtapasztalható népi hagyományoknak a megismerésében, valamint a nemzeti 

ünnepek jelképeinek és az ünnepeken szokásos viselkedés és külsőségek megfigyelésében. 

Az önismeretet és a társas kultúra fejlesztését a tanuló saját testéről, személyiségéről, 

külső és belső tulajdonságairól szerzett tapasztalatokkal, a családi és iskolai szerepek 

megismerésével és megfigyelésével, a közösségi élethez, iskolai életformához szükséges 

alkalmazkodóképesség, türelem, aktivitás kialakításával segíti. 

A testi és lelki egészségre nevelést az alapvető tisztálkodási szokások 

megismertetésével, megnevezésével, utánzásával, az egészség és testi épség megóvását az 

évszaknak és időjárásnak megfelelő öltözék kiválasztásának segítésével, néhány fontos 

közlekedési szabály megismertetésével, a közlekedésben szükséges alapvető óvatosság 

kialakításával, a szervezet belső érzéseinek, komfortjának megfigyeltetésével és a tanuló 

kommunikációjának megalapozásával segíti. 

A családi életre nevelést a családtagok szerepeinek megismerése, a családi 

munkamegosztás megfigyelése, a családi ünnepek szokásainak, jellemzőinek megismerése, 

megnevezése, megkülönböztetése segíti. 

A fenntarthatóság, környezettudatosság területet a különböző szempontok alapján 

végzett környezeti megfigyelések, a természeti környezet szépségeinek észrevétele, az 

érzékszervek érzékelésének megfigyelése, az időjárás, az állatok, a növények és a természeti 

környezet szemlélése, megfigyelése támogatja. 

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztéséhez hozzájárul a tanuló környezetével, 

korosztályának megfelelő módon történő kommunikációs kapcsolat igényének kialakítása, az 

egyszerű kommunikációs jelek, utasítások, kérések értelmezése, és mondókák, versek 

utánmondással történő megismerése. 

A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztését segíti az alapvető viselkedési 

normák betartására irányuló törekvés kialakítása, a közösségi viselkedés megalapozása, 

feladatok vállalása, társak számára egyszerű segítség nyújtása és a tevékenységek társas 

együttléthez történő igazítása. 

A tantárgy tanítása az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlődését 

az egyszerű versek, mondókák megértésének megalapozásával és azokat mozgástechnikai 

elemekkel kísérve éri el. 

A hatékony, önálló tanulást a képességeknek és az érdeklődésnek megfelelő 

mennyiségű és nehézségű feladatok elvégzése segíti. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Beszédfejlesztés, anyanyelv Órakeret 30 óra 

Előzetes tudás A tanuló érzékeli és megfigyeli a környezetéből érkező ingereket. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Artikulációs gyakorlatok végzése során a mozgások pontos követése. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Szájat csücsöríteni fúvásban. 

– Erős levegőfúvás rövid ideig. 

– Megnevezett tárgyat 

megfogni, letenni. 

– Figyelmét rövid ideig 

fenntartani. 

– Megérteni a gesztusok 

jelentését. 

– Figyelmét 5-10 percig a tanár 

mozgásaira összpontosítani. 

– Pontosan követni a 

mozgásokat. 

– Fújni-szívni, nyelvét emelni, 

magánhangzókat tisztán 

ejteni. 

– Hangokat eszközökhöz 

rendelni. 

Ismeretek 

– Légző-, fújó-, 

szívógyakorlatok. 

– Ajak-, nyelv-, 

rágógyakorlatok. 

– Hallási figyelem fejlesztése. 

– Hangejtés – magánhangzók 

ejtése. 

– Szájállások utánzása. 

– Hangadásra késztető játékos 

utánzógyakorlatok (állathang 

utánzása), növekvő 

szótagszámmal ciklizálás. 

– Tárgyak megnevezése 

utánmondással. 

– Főnevek többes száma.  

– Melléknevek kapcsolása 

tárgyakhoz. 

– Szókincsfejlesztés, 

alapszókincs növelése (aktív, 

passzív). 

– Tárgyak megnevezése, 

egyeztetése. 

– Analóg mondatalkotások 

(főnévhez cselekvések 

kapcsolása, és fordítva). 

– Tőmondatok, egyszerű 

bővített mondatok alkotása.  

– Legfontosabb gesztusjelek 

elsajátítása. 

– Vizuális emlékezetfejlesztő 

gyakorlatok képekkel, 

képsorokkal. 

– Egyszerű képolvasás. 

 

Tevékenység 

Gesztusok szóbeli megnevezése, 

együttes alkalmazása. 

Ének-zene: ritmus- és 

hallásfejlesztés. 

 

Mozgásnevelés: 

légzőgyakorlatok, 

alapmozgások. 

 

Játékra nevelés: 

gyakorló játék. 
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Kooperációs képesség kialakítása: 

testi és szemkontaktus létesítése.  

Zörejek, hangszerek hangjának 

felismerése, hangkeltés. 

Előmutatás alapján artikulációs 

mozgások lekövetése.  

Orron át belégzés, levegő tudatos 

visszatartása, szájon át kilégzés, 

hasi légzés gyakorlása. 

Irányított fújás, hangadással kísért 

fújás. 

Rágóizmok erősítése 

utánzógyakorlatokkal, a helyes 

nyelés technikája. 

Zörejek, hangok felismerése. 

Alap zönge próbálgatása, 

érzékelése háton, arcon, gégén. 

Szájállások utánzásával a hangok 

felismerése, megkülönböztetése, 

leolvasása szájról. 

Hívóképek alapján 

hangutánzások. 

Tárgy–kép-egyeztetés rámutatás, 

megnevezés alapján. 

Válaszadás szófajokhoz tartozó 

kérdésekre (Ki ez? Mi ez? Mit 

csinál? Milyen?). 

Egymástól jól 

megkülönböztethető hangok 

differenciálása (p-m, v-l, f-h, c-f), 

hangok időtartama. 

Mondókák játékos 

utánzómozgásokkal, ritmizálás, 

tapsolás. 

Versek mondása közösen. 

Mi hiányzik? Mi változott? 

Memóriajáték. 

Az olvasás haladási irányának 

követése (megtanulása). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A közvetlen környezet tárgyainak megnevezése (passzív szókincs). 

Gyertya, láng, hangos – halk, bent, belül, érintés, tapintás, 

szájtér, fent, lent, kívül, kerekítés, résesítés, zönge. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Társadalmi érintkezési formák 

Órakeret 

37 óra 

Előzetes tudás Nevére reagál, jelét felismeri a tanuló. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Szemkontaktus felvétele, egyszerű gesztusok megértése. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Udvariassági szokásokat 

elsajátítani. 

– Eligazodni a verbális és 

nonverbális (képi és gesztus) 

utasítások között. 

– Elsajátítani és betartani a 

csoport közösen használt 

gesztusait, szokásainak 

rendjét. 

– Elsajátítani a képekkel 

végzendő tevékenységeket.  

– Néhány egyszerű 

szimbólumot megismerni 

(buszmegálló, átkelő, lift, 

bejárat, lépcső). 

– Ismerni teljes nevét, tanárát, 

társait nevén nevezni, velük 

elemi szinten kommunikálni. 

– Érzelmeket felismerni 

másokon, reakciókat, illetve 

érzelmi megnyilvánulásokat 

vállalni. 

– Megmutatni fényképen 

szüleit, testvéreit. 

– Szituációhoz kötni apját, 

anyját, testvéreit. 

– Kerülni az erőszakot. 

– Fegyelmezetten viselkedni az 

iskolán kívüli programokon 

is. 

Ismeretek 

– Társadalmi érintkezés. 

– A környezet kommunikatív és 

metakommunikációs jeleinek 

jobb megértése. 

– Irányítás elfogadása, 

cselekvések követése 

szemkontaktussal. 

– Mozdulatok szabályozása 

adott jelre. 

– Testkontaktus a félelem 

oldására. 

– Kéz gesztusjelei. 

– Fej gesztusjelei. 

– Kép mint szimbólum. 

– Vizuális jelzések, utasítások, 

képek. 

– Iskolai környezet.  

– Saját név. Társak neve. 

Nevelő neve. 

– Saját jel. Társak jele. 

– Köszönési formák. 

– Hétköznapi teendőkkel 

kapcsolatos gesztusok 

kiépítése (étkezés, öltözés, 

mosakodás). 

– Érzelmi megnyilvánulások.  

– A környezet hangjainak 

felismerése, reakció. 

– Családi kapcsolatok. Anya 

neve. Apa neve. Testvérek. 

Nagyszülők. 

– Egymás megismerése. 

– A megköszönés gyakorlása. 

– Konfliktuskerülő viselkedés.  

– Étkezések alkalmával 

használatos szabályok 

gyakorlása. 

– Az utcai közlekedés során a 

közösen elfogadott szabályok 

betartása. 

– Az érzelmek hangjainak 

felismerése, irányítása 

hangmagasság, hangszín 

Mozgásnevelés: 

alapmozgások, 

rendgyakorlatok. 

 

Ének-zene: ritmus- és 

hallásfejlesztés. 

 

Játékra nevelés: 

gyakorló játék. 



599 

 

szerint. 

 

Tevékenység 

Üdvözlés, belépés kopogás után, 

lábtörlés, köszönés, 

bemutatkozás. 

Szem irányítása tárgyakra, 

mozgás követése szemmel. 

A kéz gesztusjeleinek bővítése. 

Gesztusok felismerése képekről. 

Öröm, fájdalom, sírás, ijedtség 

stb. 

Ütem, intenzitás, időtartam 

változtatása. 

Testmozgások, figyelmet felhívó 

mozgások: taps, simogatás, 

kézszorítás. 

Gyere ide! Nem szabad! Pszt! 

Nono! Nem! Tessék. Gyere az 

ölembe! Fejrázás, bólogatás.  

Érzelmi megnyilvánulások 

megismerése, felismerése és 

megjelenítése (érzelmek 

felismerése, megnevezése 

képekről, szerepjáték: vidám 

vagyok, szomorú, gyakorlás tükör 

előtt). 

A konvencionális viselkedés 

elemeinek gyakorlása a tanult 

gesztusok, mimika és kézjel 

alkalmazásával.  

Bemutatkozás gyakorlása, nevére 

történő reagálás. Társak és tanár 

néven szólítása. 

Köszönés különböző formáinak 

gyakorlása. 

Szituációs játékokban a tanultak 

alkalmazása, képek és 

cselekvések alapján, 

megnevezéssel. 

Ismerős emberek, állatok, 

eszközök hangjai, intenzitás, 

hangerő, ütem változásai. 

Fényképen megmutatja a tanuló 

apját, anyját, testvéreit.  

Analógiás gyakorlattal képekről 

az anya-gyerek, apa-gyerek 

kapcsolat megmutatása. 

Bizalom-játék. 

Hangfelvételről a környezet 
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„kitalálása”: erdőben, 

sportversenyen, iskolai szünetben. 

Köszönés formáinak megtanulása 

és gyakorlása (szerepjáték). 

Tulajdonságok felismerése, 

azonosítás hang, ruha, tapintás 

útján (kitalálós, bekötött 

szemmel).  

Hangforrás keresése bekötött 

szemmel, hangforrás felismerése.  

Képolvasás, képkirakás balról 

jobbra: név, jel, nap, napos jele 

stb. 

Napirend, fontosabb állandó 

események jelzése.  

A tanulás során használatos képek 

alkalmazása, használatuk módja 

(válogatás, rendszerezés). 

Szimbólumok keresése és 

megfejtése utcán, buszon, 

épületeken, épületekben. 

Kép mint jelzés. Kép és idő. Kép 

mint információs eszköz. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bemutatkozás, név, osztálytárs, jel-jelzés, tanár-nevelő, üdvözlés, 

köszönés, a használt jelzések. Gesztusok és gesztusjelek, alkalmazási 

módjuk. A használt gesztusok megnevezése. Az érzelmek megnevezése. 

Magas, kisebb, alacsonyabb, felnőtt – gyerek, én, enyém, várj, majd, 

nemsokára, választás, sorra kerül, tessék, kérem, Ne tolakodj! Pakolj el 

magad után! Sorakozó! 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Testünk és személyes teendőink 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Testrészeit, ruhadarabjait, kedvenc ételeit felismeri a tanuló. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Az enyém – nem az enyém viszonyok elkülönítése. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Megnevezni, megmutatni 

testrészeit.  

– Megérteni és követni a le, fel 

utasítást. 

– A megfelelő érzékszervhez 

kapcsolni a hall, lát, szagol, 

érint igéket. 

Ismeretek 

Testünk 

– Testrészek megmutatása 

együttműködéssel (fej, törzs, 

végtagok). 

– Érzékszervekkel végzett 

gyakorlatok. 

Önkiszolgálás: 

öltözködés, 

tisztálkodás, étkezés. 

 

Játékra nevelés: 

gyakorlójáték, 

szerepjáték. 
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– A mosdói higiénét betartani. 

– Tisztálkodási szokásait 

konzekvensen végrehajtani. 

Kezét, fogát megmosni, haját 

megigazítani.  

– Egyre önállóbban kabátot, 

sapkát fel- és levenni, helyére 

tenni.  

– Egyre önállóbban cipőt húzni, 

kötést, kapcsolást próbálgatni, 

megoldani. 

– Saját holmiját felismerni. 

– Saját kabátját, sapkáját, sálját 

megismerni, helyére tenni. 

– Önállóan fel- és levenni 

felsőruháit.  

– Társai kabátját tudja 

személyhez rendelni. 

– Eligazodni a jelek és fogasok 

között segítséggel. 

– Illedelmesen kérni, 

megköszönni, helyet foglalni, 

az ételeket megnevezni, 

megmutatni.  

– Étkezéshez a megfelelő 

evőeszközt kiválasztani 

(terítési kellékek). 

– Ismerni az alapvető higiénés 

étkezési szokásokat. 

 

– Téri tájékozódás. 

– Kézmosás. Zsebkendő- és 

WC-használat gyakorlása. 

– Tisztálkodás, fésülködés 

segítséggel. 

 

Öltözködés 

– Ruhadarabok megismerése, 

felismerése, megmutatása, 

megnevezése 

együttműködéssel. 

– Cipő, váltócipő, tornazsák 

személyhez rendelése. 

– Saját ruhadarab felismerése 

segítséggel. 

– Társak ruháinak 

megkülönböztetése, 

személyhez rendelése. 

 

Étkezés 

– Néhány étel felismerése, 

megnevezése segítséggel.  

– Alapízek megismerése, 

megnevezése, édes, sós, 

savanyú. 

– Alapillatok (szagok) 

érzékelése, megnevezése.  

– Edények, evőeszközök 

megismerése, csoportosítása.  

– Szokásos ételeink. Kulturált 

étkezés. 

 

Tevékenység 

Mozgásos gyakorlatok keretében 

a test megtapasztalása. 

Testét tükörben szemlélve a 

tanuló mutasson rá fejére, 

törzsére, végtagjaira. 

Kezeit, lábait mozgásos 

gyakorlatok során érintse.  

Jobb-bal oldala differenciálása 

segítséggel. Térben történő 

eligazodás. 

A WC higiénés használata. A 

kézmosás pontos menete. 

Fésülködés (saját fésűvel). 

Fürdőmozgások játékos utánzása. 

Babán a tisztálkodási mozgások 

bemutatása. 

Öltözködés, vetkőzés gyakorlása. 
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Ruhadarabok megismerése, 

megmutatása képen is. Macit, 

babát öltöztet segítséggel. 

Saját fogas (jel), kabát, nadrág, 

tornazsák, cipő helye. Társak 

jelének megismerése. 

Nap mint nap elmondja a tanuló, 

mit vett fel reggel, mit vesz le, 

mire cseréli. 

Fogasát és saját ruháit rendezi, 

megnevezi. 

Mások ruháit kiválogatja. 

Kabát, sapka, sál önálló felvétele. 

Ruhadarabokon gomb, cipzár, 

gallér felismerése. Gombolás 

gyakorlása. 

A reggeli ételek megnevezése, 

azonosítása. 

Az ebéd fogásainak ismétlése, 

illetve önálló megnevezése.  

Szívó-rágó gyakorlatok. 

Terítéshez használt eszközök 

elhelyezése. 

Játék közben babája etetése. 

Illatos, büdös (szaglási 

gyakorlatok) kiválasztása.  

Napi étkezések alkalmával a 

megfelelő étkezési szokások 

gyakorlása.  

Tányér, pohár, bögre, csésze 

megkülönböztetése. 

Egymás kínálása, a „kérem 

szépen” kérés gyakori ismétlése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Öltözködés, ruhadarab, étkezés, evőeszköz. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Tájékozódás térben 

Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás Saját tantermében és a folyosón tájékozódik a tanuló. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

A közel – távol fogalmának elkülönítése. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 
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– Nevére reagálni. 

– Jelét mondani (ha képes rá).  

– Felismerni személyes tárgyait. 

– Használt jeleket a 

tanulótársakhoz rendelni. 

– Tanárát nevén szólítani. 

– Otthonosan mozogni a 

tantermi berendezések között. 

Megmondani (vagy mutatni), 

melyik helyiségben mit 

csinálunk? 

– Segítséggel tárgyakat hozni, 

vinni, igazítani, nyitni, csukni, 

megnevezni, megmutatni. 

– Tájékozódni az iskola 

helyiségei között. 

– Köszönni.  

– A megfelelő személyhez kötni 

az iskolában történő 

eseményeket, cselekvéseket. 

– Tájékozódni otthonában a 

helyiségek között, azok 

megnevezését következetesen 

használni, megnevezésekor 

azonosítani. 

– Ismerni az alapvető illemet a 

közlekedési eszközökön. 

– Megfelelően viselkedni az 

utcán. 

– Szabályokat betartani 

gyalogos közlekedés, illetve 

járművön történő utazás 

alkalmával. 

– Ismerni a lámpa jelzéseit. 

– Az utazás közbeni alapvető 

viselkedési szabályokat 

megismerni, kialakítani. 

Ismeretek 

Iskola 

– Berendezési tárgyak, játékok, 

eszközök felismerése, 

megmutatása segítséggel. 

– Az iskola helyiségei, az ott 

folyó tevékenységek 

megismerése. Berendezési és 

használati tárgyak, játékok, 

eszközök megnevezése, 

egyeztetése. 

– Az iskola helyiségei, az ott 

dolgozók és az általuk végzett 

tevékenységek megnevezése, 

megértése. 

 

Lakás  

– A konyha, szoba berendezési 

tárgyai. 

– Használati tárgyak 

felismerése, megnevezése. 

– Tárgyak helye a lakásban. 

– Tárgy – kép egyeztetése. 

Utca, közlekedés 

– Közlekedési eszközök 

felismerése 

együttműködéssel. 

– Az utca részei: járda, úttest. 

– A helyes, balesetmentes 

közlekedés legfontosabb 

szabályai. 

– Megfigyelések az utcán. 

– Közlekedési eszközök 

felismerése 

együttműködéssel. 

– Gyalogátkelő, jelzőlámpák 

felismerése, alapvető 

gyalogos közlekedési 

szabályok.  

– Utazás járművel. 

 

Tevékenység 

Az osztály berendezési tárgyainak 

rámutató megnevezése. 

Az iskola helyiségeinek többszöri 

bejárása, funkcióinak 

megnevezése, az ott folyó 

cselekvések lejátszása. 

Környezetének bejárása, a 

Játékra nevelés: 

gyakorlójáték, 

szerepjáték. 

 

Mozgásnevelés: 

rendgyakorlatok: 

sorakozás, járás, 

megállás, vezényszó 

megértése. 

 

Számolás-mérés: 

tájékozódás: irányok, 

viszonyítások, 

helymeghatározás. 
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tárgyak nevének használata, 

illetve a megnevezés alapján azok 

megmutatása.  

Tankonyhában, illetve szobában 

ismerkedés a bútorokkal, 

rámutatás, megtapintás. 

A tanuló terítőt terít az asztalra. 

Az ajtókat nyitja, csukja. Edények 

rendezése, helyük a lakásban. 

Képeken megmutatja 

(megnevezi) az említett 

bútorokat, eszközöket. 

Szoba, konyha, fürdőszoba, 

berendezési tárgyai, hozzájuk 

kapcsolódó cselekvések 

megnevezése, vagy gesztusokkal 

történő megmutatása. 

Séta alkalmával a tanuló 

megnevezi, megmutatja a 

villamost, autóbuszt, autót, 

kerékpárt. 

Hangutánzás.  

Képen felismeri, játéktárgyon 

megmutatja (megnevezi) a tanuló 

a közlekedési eszközöket: repülő, 

vonat, hajó stb. 

A járdán közlekedik, úttestre 

figyelemmel lép le. 

Zebrán történő áthaladás 

gyakorlása, lámpánál a jelzésnek 

megfelelő viselkedés. 

Utazáskor játékos formában a 

járművek nevének tanulása, 

hangutánzó gyakorlatokkal és 

hallás utáni azonosításuk. 

Udvaron játékos formában a 

közlekedési szabályok 

betartásának gyakorlása (indulás, 

megállás, várakozás). 

Csoportban történő utcai séta: 

kirakatok előtti beszélgetés, az 

árak megnevezése.  

Piacon: nézelődés, áruk 

megnevezése, megmutatása. 

Köszönés, kérés, megköszönés 

gyakorlása. 

A konvencionális beszédformák 

alkalmazásának kialakítása.  

Tárgyak téri helyzeteinek 

egymáshoz viszonyítása. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Előttem – mögöttem, „bele” és „rá”, jobb – bal, járművek, úttest, járda, 

hangos, gyors, játék járművek, igazi járművek, séta, utazás, közlekedés, 

zebra, jelzőlámpa, lassú, csendes, udvariasság, nagy-kicsi, tömeg, 

zsúfoltság, várakozás, indulás, megállás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Tájékozódás időben 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás Részvétel a napi tevékenységek ritmusában. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

A várakozás fogalmának és kifejezéseinek felismerése. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– A nap ritmusát jelző kép- és 

hangjelzéseket figyelembe 

venni. 

– A téli-nyári időjárási 

elemeket megkülönböztetni. 

– Képről felismerni két 

ellentétes évszakot. 

– Ruhái közül kiválasztani a 

télit és a nyárit. 

– Összefüggést találni az 

évszakok és jellemző jegyeik 

között. 

– Tájékozódni a napszakokról. 

– Nagyobb különbségeket 

észrevenni. 

– A tanult fogalmakat 

megérteni, azoknak megfelelő 

képet felmutatni. 

Ismeretek 

– Tanítási nap – munkanap – 

pihenőnap. 

– Tanóra – óraközi szünet – 

csendes pihenő. 

– Évszakok. Időjárással 

kapcsolatos megfigyelések 

aktív együttműködéssel. 

– Napszakok: reggel, dél, este 

jellegzetességei és a hozzájuk 

kapcsolódó cselekvések 

megfigyeltetése. 

– Időjárási jelenségek 

felismerése segítséggel. 

– Időtartam megismerése 

(sokáig tart, rövidebb), 

differenciálása. 

– Végzett cselekvések 

időtartama. 

 

Tevékenység 

A nevezett időszakok 

terjedelmének összehasonlítása, a 

kapcsolódó jelzések 

megismerése, figyelembevétele 

(tanítás kezdetét jelző hangjelzés 

stb.). 

Séták alkalmával az évszak 

tudatosítása, összehasonlítása 

egyéb évszakokkal. 

Hideg-meleg idő közötti 

különbség kiemelése, 

Önkiszolgálás: 

öltözködés.  

 

Játékra nevelés: 

gyakorlójáték, 

szerepjáték. 

 

Ének-zene: dalok a 

tárgyalt témákkal 

kapcsolatban, 

mondókák utánzó 

mozgással. 
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érzékeltetése az öltözködés 

segítségével. 

Játékokban a jellemző 

tulajdonságok kiemelése. 

Ki van jelen a tanítási órákon? Ki 

hiányzik? Milyen az időjárás?  

Baba öltöztetése (lefekvéshez, 

kiránduláshoz, ünnepélyre stb.) 

évszaknak, napszaknak, 

alkalomnak megfelelően. 

Időjárásnak, napszaknak, 

tevékenységnek (pl. naposnak 

kötény stb.) megfelelő saját ruha 

kiválasztása, megnevezése. 

Szituációs játékokban a tanultak 

gyakorlása. 

Nap mint nap az időjárási 

viszonyok ismétlése. A hideg, 

meleg, eső jelzése. Képekről az 

időjárási elemek felismerése. 

Az időjárás és az öltözködés 

összefüggéseinek 

megfogalmazása, megmutatása. 

Időtartam észlelése mozgással, 

illetve finommimikai jelekkel 

(hosszan fújok, röviden 

mondom). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tanóra, szünet, munkanap, pihenőnap, majd, hamarosan, soká, napszak, 

reggel – este, nappal – éjszaka, 

pontosság, késés, naptár, óra, évszak, tavasz, nyár, ősz, tél,  

eső, szél, havazás, hideg, meleg, világos, sötét, időjárás, napsütés, borús 

ég. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Élőlények 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás A tanuló észleli környezetét, és a bekövetkező változásokat. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Az állatokkal és növényekkel kapcsolatban megfelelő magatartás 

kialakítása, félelem leküzdése. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Környezetében lévő 

élőlényeket érdeklődéssel 

figyelni. 

– Rendszeres feladatot ellátni 

Ismeretek 

Növények 

– Környezetünkben lévő 

virágok, növények. 

Ábrázolás-alakítás: 

növény- és 

állatábrázolás, 

színezés, formázás, 
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(locsolás). 

– Felismerni és csoportosítani a 

tanult növényeket, 

gyümölcsöket, zöldségeket. 

– Utánzó mozdulatokkal 

játékosan kertészkedni. 

– Élőben és képen (báb) 

felismerni a háziállatokat. 

Aktívan részt venni a 

megfigyelő, válogató, 

keresgélő munkában. 

– Az állatok hangját utánozni 

rövid ciklizálással is. 

– Érdeklődést tanúsítani a 

megfigyelések során, felidézni 

a tanultakat. 

– A táplálékokat a megfelelő 

állatokhoz rendelni, 

hangutánzással az állathangot 

utánozni. 

– Legjellemzőbb gyümölcsök, 

zöldségek, megnevezési 

gyakorlatok segítséggel. 

– Mese a növényekről. 

– A témával kapcsolatos 

énekek, versek tanulása. 

 

Állatok 

– Háziállatok jellemző 

jegyeinek felismerése, 

hangutánzási gyakorlatok. 

– Hangutánzó gyakorlatok. 

– Állatmesék. 

– Ló, disznó, nyúl, kacsa látható 

tulajdonságai. 

– Állatok tápláléka, 

„lakóhelye”. 

 

Tevékenység 

Gyümölcsök, zöldségek 

megnevezése. 

Képekkel, játékkal növények, 

gyümölcsök csoportosítása, 

rendezése. 

Évszaknak megfelelő 

gyümölcsök, zöldségek 

felismerése, megnevezése. 

Mesék növényekről (Répamese). 

Élő állatok megfigyelése 

állatkertben, háziállatok falusi 

udvarban.  

Háziállatok és vadállatok 

felismerése képről, 

megnevezésük, megmutatásuk.  

Háziállatok tápláléka. 

Szerepjátékok hangutánzással. 

Bábozás – állatfigurákkal. 

Szituációs játékok. Szerepjátékok. 

Képeken, mesékben állatfigurák 

kikeresése, sorba rendezése. 

Játékos helyzetben bábokkal vagy 

szerepjátékkal gondozás, etetés. 

Állatmesék (A brémai 

muzsikusok, Kismalac és a 

farkasok). 

rajzolás, festés. 

 

Ének-zene: dalok a 

felmerülő témával 

kapcsolatban. 

 

Játékra nevelés: 

gyakorló játék, 

szerepjáték, didaktikus 

játék. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Növények, virágok, illat, érzés, élővilág, íz, zamat, szín (alapszínek), 

gondozás, locsolás, ültetés, napfény, növekedés, elszárad, elpusztul, 

kibújik, édes, savanyú, finom, ízes, 

élő, háziállat, vadállat, élelem, táplálkozás, ól, istálló, búvóhely, gondozó, 
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gondozás, baromfiudvar, alom, széna, kukorica, szőr, toll, szelíd. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
7. Előkészület a felnőtt életre 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A tanuló szerepjátékot játszik. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Vásárlás, beszélgetés során a várakozás képességének kialakítása. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Illedelmesen köszönni, ha 

üzletbe lép. 

– Kívánságait elmondani, vagy 

gesztusaival jelezni. 

– Képen megmutatni az eladót, 

pénztárost, árut és a vásárlót. 

– Megmutatni a mindennapos 

bevásárlás kellékeit, kosarat, 

pénztárcát. 

– Kapcsolatot teremteni a 

környezetében dolgozó 

szakemberekkel, kérdezni, 

kérni. 

Ismeretek 

Üzletek – vásárlás 

– Élelmiszerbolt látogatása, 

vásárlás együttműködéssel. 

– Az eladók, pénztárosok, 

munkájuk, megfigyelésük. 

 

Munkahelyek – foglalkozások 

– A tanuló szűkebb 

környezetében előforduló 

foglalkozások szereplői, 

munkájuk, eszközeik 

bemutatása, megfigyelése. 

 

Tevékenység 

Élelmiszerbolt pultjainál a 

különböző árucikkek 

megfigyelése. 

Szaglás, tapintás, ízlelés. 

Eladó köszöntése, kérdezgetés, 

kérés, megköszönés gyakorlása. 

Pultok, polcok, árak, 

csomagolóanyagok megfigyelése. 

Pénztáros, pénztárgép, pénz 

megfigyelése. 

Vásárlás (szerepjáték). Köszönés-

elköszönés gyakorlása. 

Vásárlási szokások, vásárlási 

kellékek (pénz, szatyor stb.). 

Tanulmányi séta: ismerkedés a 

zöldségessel, hentessel, 

cukrásszal, asztalossal, 

gépkocsivezetővel, rendőrrel stb. 

Szerepjátékokkal a megismert 

foglalkozások megjelenítése az 

Mozgásnevelés: 

alapmozgások, 

rendgyakorlatok. 

 

Játékra nevelés: 

gyakorló játék, 

szerepjáték. 
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eszközök, tárgyak megfelelő 

szakmához rendelésével. 

Élethelyzetekben is és képekről is 

a mesterségek és a hozzájuk 

tartozó eszközök felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Élelmiszer, édesség, konzerváru, húsáru, eladó, pultos, pénztáros, vásárló, 

fizetés, kiszolgálás, udvariasság, kérés, megköszönés, jelzés, gyalulás, 

fúrás, ismerkedés, köszöntés, búcsúzás, kérem, tessék, nem kérem, 

bocsánatkérés a társaktól. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
9. Ünnepek 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás A tanuló türelmesen viselkedik az iskolai és csoport-ünnepélyeken. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Együttműködés az ünnepi készülődések során. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Szívesen és érdeklődéssel 

részt venni az ünnepi 

készülődésben, megfelelő 

magatartással alkalmazkodni 

az eseményekhez. 

– Ismerni néhány mondókát, 

verset, amivel részt tud 

vállalni az ünnepek 

műsoraiban. 

– Felismerni, megnevezni és 

megmutatni képekről az 

említett ünnepeket.  

Ismeretek 

– Hagyományos ünnepek. 

– Mikulás. Karácsony. Farsang. 

Húsvét. Anyák napja. 

– Az ünnepekhez kapcsolódó 

események életszerű és 

játékos tanulása, 

megismerése. 

– Családi ünnepek. 

– Ünnepi készülődés, 

zenehallgatás, versek, 

mondókák együttmondással. 

– Nemzeti ünnep: Március 15. 

A magyar zászló színei. 

– Iskolai ünnepek. 

 

Tevékenység 

Karácsonyi díszek készítése 

(segítséggel). A tárgyak 

megnevezése, megmutatása. 

Húsvéti tojás készítése 

segítséggel. 

Versek, dalok tanulása, előadása 

anyák napjára. 

Ünnepi készülődés: 

ajándékkészítés, színezés, 

ragasztás, vágás segítséggel. 

Mozgásnevelés: 

rendgyakorlatok. 

 

Játékra nevelés: 

gyakorló játék, 

szerepjáték. 

 

Ábrázolás-alakítás: 

ajándék és dekoráció 

készítése az adott 

ünnepre. 

 

Ének-zene: dalok az 

aktuális ünneppel 

kapcsolatban. 

 

Önkiszolgálás: 

öltözködés. 
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Társak, szülők köszöntése 

megfelelő gesztusokkal, 

szavakkal. 

Ünnepi díszítés gyakorlása. 

Ünnepi asztal terítése. 

Az ünnep játékos megjelenítése. 

Történetek, rövid mesék 

elmondása képek segítségével 

különböző ünnepekről. 

Részvétel az ünnepeken 

megfelelő viselkedéssel.  

Készülés (segítséggel) valamilyen 

jelképpel: pl. zászló, kokárda 

készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Névnap, születésnap, köszöntés-gratuláció, ajándék, kedvesség, öröm, 

édesség, köszönet, várakozás, hamarosan, nemsokára, 

ünnep, zászló, hangulat, felvonulás, ünnepi öltözet, ajándékozás, gyertya, 

díszek, locsolás, szép, kellemes, díszes, ritmus.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes 

 az artikulációs mozgások akaratlagos utánzására. 

 köszönni szóval vagy gesztusokkal tanárainak, társainak. 

Aktív szókincse legalább 20 szó (ha nem képes beszélni, beszédmegértése 

érje el a kívánt szintet). 

A tanuló képes 

 a felszólításokat, utasításokat megérteni és teljesíteni. 

 együttműködéssel csoportosítani. 

 rövid ideig egy játékkal, egy helyen játszani. 

 együttműködéssel manipulálni különböző tárgyakkal, 

tulajdonságaikat, jellegzetességeiket megfigyelni. 

 érzékelni a változásokat, amelyek térben és időben személyéhez 

kapcsolódnak. 

 felismerni és megnevezni a mindennapi környezetében előforduló 

személyeket, tárgyakat. 

 rövid ideig egy tárggyal, egy helyen foglalkozni. 

 érzékelni és megfigyelni a közvetlen környezetéből érkező ingereket, 

és beszédállapotának megfelelően reagálni azokra. 

 figyelemmel kísérni 10 perces foglalkozást. 

 bekapcsolódni néhány mondóka, ének előadásába. 
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2. évfolyam 

 

Második évfolyamon is nagy hangsúlyt fektetünk az egyszerű szabályok, utasítások 

megismertetésére, megértetésére, betartására, a társas érintkezési, viselkedési formák 

alkalmazására, a közösségi lét elfogadásának fejlesztésére és az alkalmazkodás képességének 

kialakítására.  

Továbbra is fontos az alapvető téri relációk megismerése, a tájékozódási képesség 

megalapozása. Feladat a közvetlen környezet megfigyelése, a szűkebb közösség 

szokásrendszerének, a népi hagyományoknak, valamint a nemzeti ünnepek jelképeinek és az 

ünnepeken szokásos viselkedésnek a megismerése. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztésében segítik a tanulót saját testéről, 

személyiségéről, külső és belső tulajdonságairól szerzett tapasztalatai, a családi és iskolai 

szerepek megismerése és megfigyelése, a közösségi élethez, iskolai életformához szükséges 

alkalmazkodóképesség, türelem, aktivitás kialakítása. 

Folytatódik az alapvető tisztálkodási szokások, az egészség és testi épség megóvásánál 

fontos szabályok, lehetőségek megismertetése, a családtagok szerepeinek, a családi 

munkamegosztásnak, a családi ünnepek szokásainak megismerése.  

Fontosak a környezeti megfigyelések, a természet szépségeinek észrevétele, az 

érzékszervek érzékelésének megfigyelése, az időjárás, az állatok, a növények és a természeti 

környezet szemlélése. 

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztéséhez hozzájárul a tanuló környezetével 

korosztályának megfelelő módon történő kommunikációs kapcsolat igényének kialakítása, az 

egyszerű kommunikációs jelek, utasítások, kérések értelmezése, és mondókák, versek 

utánmondással történő megismerése. 

Fontos feladat még az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése, 

melyet az egyszerű versek, mondókák megértésének megalapozásával és mozgástechnikai 

feladatokkal érünk el. 

A hatékony, önálló tanulást a képességeknek és az érdeklődésnek megfelelő 

mennyiségű és nehézségű feladat elvégzése segíti. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Beszédfejlesztés, anyanyelv Órakeret 25 óra 

Előzetes tudás A tanuló érzékeli és megfigyeli a környezetéből érkező ingereket. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Artikulációs gyakorlatok végzése során a mozgások pontos követése. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Szájat csücsöríteni fúvásban. 

– Erős levegőfúvás rövid ideig. 

– Megnevezett tárgyat 

megfogni, letenni. 

– Figyelmét rövid ideig 

fenntartani. 

– Megérteni a gesztusok 

jelentését. 

Ismeretek 

– Légző-, fújó-, 

szívógyakorlatok. 

– Ajak-, nyelv-, 

rágógyakorlatok. 

– Hallási figyelem fejlesztése. 

– Hangejtés – magánhangzók 

ejtése. 

Ének-zene: ritmus- és 

hallásfejlesztés. 

 

Mozgásnevelés: 

légzőgyakorlatok, 

alapmozgások. 

 

Játékra nevelés: 
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– Figyelmét 5-10 percig a tanár 

mozgásaira összpontosítani. 

– Pontosan követni a 

mozgásokat. 

– Fújni-szívni, nyelvét emelni, 

magánhangzókat tisztán 

ejteni. 

– Hangokat eszközökhöz 

rendelni. 

– Szájállások utánzása. 

– Hangadásra késztető játékos 

utánzógyakorlatok (állathang 

utánzása), növekvő 

szótagszámmal ciklizálás. 

– Főnevek többes száma.  

– Melléknevek kapcsolása 

tárgyakhoz. 

– Szókincsfejlesztés, 

alapszókincs növelése (aktív, 

passzív). 

– Tárgyak megnevezése, 

egyeztetése. 

– Analóg mondatalkotások 

(főnévhez cselekvések 

kapcsolása, és fordítva). 

– Tőmondatok, egyszerű 

bővített mondatok alkotása.  

– Legfontosabb gesztusjelek 

elsajátítása. 

– Vizuális emlékezetfejlesztő 

gyakorlatok képekkel, 

képsorokkal. 

– Egyszerű képolvasás. 

 

Tevékenység 

Gesztusok szóbeli megnevezése, 

együttes alkalmazása. 

Kooperációs képesség kialakítása: 

testi és szemkontaktus létesítése.  

Zörejek, hangszerek hangjának 

felismerése, hangkeltés. 

Előmutatás alapján artikulációs 

mozgások lekövetése.  

Orron át belégzés, levegő tudatos 

visszatartása, szájon át kilégzés, 

hasi légzés gyakorlása. 

Irányított fújás, hangadással kísért 

fújás. 

Zörejek, hangok felismerése. 

Alap zönge próbálgatása, 

érzékelése háton, arcon, gégén. 

Szájállások utánzásával a hangok 

felismerése, megkülönböztetése, 

leolvasása szájról. 

Hívóképek alapján 

hangutánzások. 

Tárgy–kép-egyeztetés rámutatás, 

megnevezés alapján. 

Válaszadás szófajokhoz tartozó 

gyakorló játék. 
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kérdésekre (Ki ez? Mi ez? Mit 

csinál? Milyen?). 

Egymástól jól 

megkülönböztethető hangok 

differenciálása (p-m, v-l, f-h, c-f), 

hangok időtartama. 

Mondókák játékos 

utánzómozgásokkal, ritmizálás, 

tapsolás. 

Versek mondása közösen. 

Mi hiányzik? Mi változott? 

Memóriajáték. 

Az olvasás haladási irányának 

követése (megtanulása). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A közvetlen környezet tárgyainak megnevezése (passzív szókincs). 

Gyertya, láng, hangos – halk, bent, belül, érintés, tapintás, 

szájtér, fent, lent, kívül, kerekítés, résesítés, zönge. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Társadalmi érintkezési formák 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Nevére reagál, jelét felismeri a tanuló. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Szemkontaktus felvétele, egyszerű gesztusok megértése. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Udvariassági szokásokat 

elsajátítani. 

– Eligazodni a verbális és 

nonverbális (képi és gesztus) 

utasítások között. 

– Elsajátítani és betartani a 

csoport közösen használt 

gesztusait, szokásainak 

rendjét. 

– Elsajátítani a képekkel 

végzendő tevékenységeket.  

– Néhány egyszerű 

szimbólumot megismerni 

(buszmegálló, átkelő, lift, 

bejárat, lépcső). 

– Ismerni teljes nevét, tanárát, 

társait nevén nevezni, velük 

elemi szinten kommunikálni. 

– Érzelmeket felismerni 

Ismeretek 

– Társadalmi érintkezés. 

– A környezet kommunikatív és 

metakommunikációs jeleinek 

jobb megértése. 

– Irányítás elfogadása, 

cselekvések követése 

szemkontaktussal. 

– Mozdulatok szabályozása 

adott jelre. 

– Testkontaktus a félelem 

oldására. 

– Kéz gesztusjelei. 

– Fej gesztusjelei. 

– Kép mint szimbólum. 

– Vizuális jelzések, utasítások, 

képek. 

– Iskolai környezet.  

– Saját név. Társak neve. 

Mozgásnevelés: 

alapmozgások, 

rendgyakorlatok. 

 

Ének-zene: ritmus- és 

hallásfejlesztés. 

 

Játékra nevelés: 

gyakorló játék. 
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másokon, reakciókat, illetve 

érzelmi megnyilvánulásokat 

vállalni. 

– Megmutatni fényképen 

szüleit, testvéreit. 

– Szituációhoz kötni apját, 

anyját, testvéreit. 

– Kerülni az erőszakot. 

– Fegyelmezetten viselkedni az 

iskolán kívüli programokon 

is. 

Nevelő neve. 

– Saját jel. Társak jele. 

– Köszönési formák. 

– Hétköznapi teendőkkel 

kapcsolatos gesztusok 

kiépítése (étkezés, öltözés, 

mosakodás). 

– Érzelmi megnyilvánulások.  

– A környezet hangjainak 

felismerése, reakció. 

– Családi kapcsolatok. Anya 

neve. Apa neve. Testvérek. 

Nagyszülők. 

– Egymás megismerése. 

– A megköszönés gyakorlása. 

– Konfliktuskerülő viselkedés.  

– Étkezések alkalmával 

használatos szabályok 

gyakorlása. 

– Az utcai közlekedés során a 

közösen elfogadott szabályok 

betartása. 

– Az érzelmek hangjainak 

felismerése, irányítása 

hangmagasság, hangszín 

szerint. 

 

Tevékenység 

Üdvözlés, belépés kopogás után, 

lábtörlés, köszönés, 

bemutatkozás. 

Szem irányítása tárgyakra, 

mozgás követése szemmel. 

A kéz gesztusjeleinek bővítése. 

Gesztusok felismerése képekről. 

Öröm, fájdalom, sírás, ijedtség 

stb. 

Ütem, intenzitás, időtartam 

változtatása. 

Testmozgások, figyelmet felhívó 

mozgások: taps, simogatás, 

kézszorítás. 

Gyere ide! Nem szabad! Pszt! 

Nono! Nem! Tessék. Gyere az 

ölembe! Fejrázás, bólogatás.  

Érzelmi megnyilvánulások 

megismerése, felismerése és 

megjelenítése (érzelmek 

felismerése, megnevezése 

képekről, szerepjáték: vidám 
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vagyok, szomorú, gyakorlás tükör 

előtt). 

A konvencionális viselkedés 

elemeinek gyakorlása a tanult 

gesztusok, mimika és kézjel 

alkalmazásával.  

Bemutatkozás gyakorlása, nevére 

történő reagálás. Társak és tanár 

néven szólítása. 

Köszönés különböző formáinak 

gyakorlása. 

Szituációs játékokban a tanultak 

alkalmazása, képek és 

cselekvések alapján, 

megnevezéssel. 

Ismerős emberek, állatok, 

eszközök hangjai, intenzitás, 

hangerő, ütem változásai. 

Fényképen megmutatja a tanuló 

apját, anyját, testvéreit.  

Analógiás gyakorlattal képekről 

az anya-gyerek, apa-gyerek 

kapcsolat megmutatása. 

Bizalom-játék. 

Hangfelvételről a környezet 

„kitalálása”: erdőben, 

sportversenyen, iskolai szünetben. 

Köszönés formáinak megtanulása 

és gyakorlása (szerepjáték). 

Tulajdonságok felismerése, 

azonosítás hang, ruha, tapintás 

útján (kitalálós, bekötött 

szemmel).  

Hangforrás keresése bekötött 

szemmel, hangforrás felismerése.  

Képolvasás, képkirakás balról 

jobbra: név, jel, nap, napos jele 

stb. 

Napirend, fontosabb állandó 

események jelzése.  

A tanulás során használatos képek 

alkalmazása, használatuk módja 

(válogatás, rendszerezés). 

Szimbólumok keresése és 

megfejtése utcán, buszon, 

épületeken, épületekben. 

Kép mint jelzés. Kép és idő. Kép 

mint információs eszköz. 

Kulcsfogalmak/ Bemutatkozás, név, osztálytárs, jel-jelzés, tanár-nevelő, üdvözlés, 
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fogalmak köszönés, a használt jelzések. Gesztusok és gesztusjelek, alkalmazási 

módjuk. A használt gesztusok megnevezése. Az érzelmek megnevezése. 

Magas, kisebb, alacsonyabb, felnőtt – gyerek, én, enyém, várj, majd, 

nemsokára, választás, sorra kerül, tessék, kérem, Ne tolakodj! Pakolj el 

magad után! Sorakozó! 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Testünk és személyes teendőink 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Testrészeit, ruhadarabjait, kedvenc ételeit felismeri a tanuló. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Az enyém – nem az enyém viszonyok elkülönítése. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Megnevezni, megmutatni 

testrészeit.  

– Megérteni a sor eleje, sor 

vége kifejezéseket. 

– Megérteni és követni a le, fel 

utasítást. 

– A megfelelő érzékszervhez 

kapcsolni a hall, lát, szagol, 

érint igéket. 

– A mosdói higiénét betartani. 

– Tisztálkodási szokásait 

konzekvensen végrehajtani. 

Kezét, fogát megmosni, haját 

megigazítani.  

– Egyre önállóbban kabátot, 

sapkát fel- és levenni, helyére 

tenni.  

– Egyre önállóbban cipőt húzni, 

kötést, kapcsolást próbálgatni, 

megoldani. 

– Saját holmiját felismerni. 

– Saját kabátját, sapkáját, sálját 

megismerni, helyére tenni. 

– Önállóan fel- és levenni 

felsőruháit.  

– Megnevezni (megmutatni) 

felszólításra 8-10 ruhadarabot.  

– Társai kabátját tudja 

személyhez rendelni. 

– Eligazodni a jelek és fogasok 

között  

Ismeretek 

Testünk 

– Érzékszervekkel végzett 

gyakorlatok. 

– Téri tájékozódás. 

– Kézmosás. Zsebkendő- és 

WC-használat gyakorlása. 

– Tisztálkodás, fésülködés 

segítséggel. 

 

Öltözködés 

– Ruhadarabok megismerése, 

felismerése, megmutatása, 

megnevezése 

együttműködéssel. 

– Cipő, váltócipő, tornazsák 

személyhez rendelése. 

– Saját ruhadarab felismerése 

segítséggel. 

– Társak ruháinak 

megkülönböztetése, 

személyhez rendelése. 

 

Étkezés 

– Néhány étel felismerése, 

megnevezése segítséggel.  

– Alapízek megismerése, 

megnevezése, édes, sós, 

savanyú. 

– Alapillatok (szagok) 

érzékelése, megnevezése.  

Önkiszolgálás: 

öltözködés, 

tisztálkodás, étkezés. 

 

Játékra nevelés: 

gyakorlójáték, 

szerepjáték. 
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– Illedelmesen kérni, 

megköszönni, helyet foglalni, 

az ételeket megnevezni, 

megmutatni.  

– Étkezéshez a megfelelő 

evőeszközt kiválasztani 

(terítési kellékek). 

– Ismerni az alapvető higiénés 

étkezési szokásokat. 

– Főfogalom alá rendelni az 

ételeket, képek alapján. 

– Edények, evőeszközök 

megismerése, csoportosítása.  

– Szokásos ételeink. Kulturált 

étkezés. 

– Ünnepi ételeink. Alkalmi 

terítés. 

 

Tevékenység 

Mozgásos gyakorlatok keretében 

a test megtapasztalása. 

Kezeit, lábait mozgásos 

gyakorlatok során érintse.  

Jobb-bal oldala differenciálása 

segítséggel. Térben történő 

eligazodás. 

A WC higiénés használata. A 

kézmosás pontos menete. 

Fésülködés (saját fésűvel). 

Fürdőmozgások játékos utánzása. 

Babán a tisztálkodási mozgások 

bemutatása. 

Öltözködés, vetkőzés gyakorlása. 

Ruhadarabok megismerése, 

megmutatása képen is. Macit, 

babát öltöztet segítséggel. 

Saját fogas (jel), kabát, nadrág, 

tornazsák, cipő helye.  

Fogasát és saját ruháit rendezi, 

megnevezi. 

Mások ruháit kiválogatja. 

Kabát, sapka, sál önálló felvétele. 

Ruhadarabokon gomb, cipzár, 

gallér felismerése. Gombolás 

gyakorlása. 

A reggeli ételek megnevezése, 

azonosítása. 

Az ebéd fogásainak ismétlése, 

illetve önálló megnevezése.  

Szívó-rágó gyakorlatok. 

Terítéshez használt eszközök 

elhelyezése. 

Képekről is az ételek, italok 

felismerése, megmutatása. 

Játék közben babája etetése. 

Illatos, büdös (szaglási 

gyakorlatok) kiválasztása.  

Napi étkezések alkalmával a 

megfelelő étkezési szokások 

gyakorlása.  

Tányér, pohár, bögre, csésze 
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megkülönböztetése. 

Egymás kínálása, a „kérem 

szépen” kérés gyakori ismétlése. 

Ételek csoportosítása játékos 

formában. Étel-evőeszköz 

egymáshoz rendelése. 

Édességek, levesek, főzelékek 

megnevezése, húsok válogatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Öltözködés, ruhadarab, étkezés, evőeszköz. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Tájékozódás térben 

Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás Saját tantermében és a folyosón tájékozódik a tanuló. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

A közel – távol fogalmának elkülönítése. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Otthonosan mozogni a 

tantermi berendezések között. 

Megmondani (vagy mutatni), 

melyik helyiségben mit 

csinálunk? 

– Segítséggel tárgyakat hozni, 

vinni, igazítani, nyitni, csukni, 

megnevezni, megmutatni. 

– Tájékozódni az iskola 

helyiségei között. 

– Köszönni.  

– A megfelelő személyhez kötni 

az iskolában történő 

eseményeket, cselekvéseket. 

– Tájékozódni otthonában a 

helyiségek között, azok 

megnevezését következetesen 

használni, megnevezésekor 

azonosítani. 

– Ismerni az alapvető illemet a 

közlekedési eszközökön. 

– Megfelelően viselkedni az 

utcán. 

– Szabályokat betartani 

gyalogos közlekedés, illetve 

járművön történő utazás 

Ismeretek 

Iskola 

– Berendezési tárgyak, játékok, 

eszközök felismerése, 

megmutatása segítséggel. 

– Az iskola helyiségei, az ott 

folyó tevékenységek 

megismerése. Berendezési és 

használati tárgyak, játékok, 

eszközök megnevezése, 

egyeztetése. 

– Az iskola helyiségei, az ott 

dolgozók és az általuk végzett 

tevékenységek megnevezése, 

megértése. 

 

Lakás  

– A konyha, szoba berendezési 

tárgyai. 

– Használati tárgyak 

felismerése, megnevezése. 

– Tárgyak helye a lakásban. 

– Tárgy – kép egyeztetése. 

– A lakás egyéb helyiségei és 

tartozékai. 

– Ház – lakás. 

Játékra nevelés: 

gyakorlójáték, 

szerepjáték. 

 

Mozgásnevelés: 

rendgyakorlatok: 

sorakozás, járás, 

megállás, vezényszó 

megértése. 

 

Számolás-mérés: 

tájékozódás: irányok, 

viszonyítások, 

helymeghatározás. 
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alkalmával. 

– Ismerni a lámpa jelzéseit. 

– Az utazás közbeni alapvető 

viselkedési szabályokat 

megismerni, kialakítani. 

 

Utca, közlekedés 

– Közlekedési eszközök 

felismerése 

együttműködéssel. 

– Az utca részei: járda, úttest. 

– A helyes, balesetmentes 

közlekedés legfontosabb 

szabályai. 

– Megfigyelések az utcán. 

– Közlekedési eszközök 

felismerése 

együttműködéssel. 

– Gyalogátkelő, jelzőlámpák 

felismerése, alapvető 

gyalogos közlekedési 

szabályok.  

– Utazás járművel. 

 

Vásárlás 

– Kirakatok nézegetése. Piac. 

Közös vásárlás. 

Tájékozódás saját test körül (két 

oldalon). 

 

Tevékenység 

Az osztály berendezési tárgyainak 

rámutató megnevezése. 

Az iskola helyiségeinek többszöri 

bejárása, funkcióinak 

megnevezése, az ott folyó 

cselekvések lejátszása. 

Környezetének bejárása, a 

tárgyak nevének használata, 

illetve a megnevezés alapján azok 

megmutatása. A konyhai 

dolgozók nevét és munkáját 

ismerje, a karbantartót, az 

adminisztrátorokat köszöntse a 

tanuló. 

Maketten egy ház, illetve lakás 

helyiségeinek tárgyainak 

megmutatása, megnevezése, 

megfigyelése. 

A helyiségek berendezési 

tárgyainak főfogalom alá 

rendezése. 

Cselekvések helyiségekhez 

rendelése. 

Cselekvések személyekhez 
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történő rendelése eseményképek 

alapján. 

Saját, vagy tanulótárs, tanár 

lakásának megtekintése kis 

vendéglátással. 

Tankonyhában, illetve szobában 

ismerkedés a bútorokkal, 

rámutatás, megtapintás. 

A tanuló terítőt terít az asztalra. 

Az ajtókat nyitja, csukja. Edények 

rendezése, helyük a lakásban. 

Képeken megmutatja 

(megnevezi) az említett 

bútorokat, eszközöket. 

Szoba, konyha, fürdőszoba, 

berendezési tárgyai, hozzájuk 

kapcsolódó cselekvések 

megnevezése, vagy gesztusokkal 

történő megmutatása. 

Séta alkalmával a tanuló 

megnevezi, megmutatja a 

villamost, autóbuszt, autót, 

kerékpárt. 

Hangutánzás.  

Képen felismeri, játéktárgyon 

megmutatja (megnevezi) a tanuló 

a közlekedési eszközöket: repülő, 

vonat, hajó stb. 

A járdán közlekedik, úttestre 

figyelemmel lép le. 

Zebrán történő áthaladás 

gyakorlása, lámpánál a jelzésnek 

megfelelő viselkedés. 

Utazáskor játékos formában a 

járművek nevének tanulása, 

hangutánzó gyakorlatokkal és 

hallás utáni azonosításuk. 

Udvaron játékos formában a 

közlekedési szabályok 

betartásának gyakorlása (indulás, 

megállás, várakozás). 

Szerepjáték: utazás – utas, 

ellenőr, járművezető. 

Csoportban történő utcai séta: 

kirakatok előtti beszélgetés, az 

árak megnevezése.  

Piacon: nézelődés, áruk 

megnevezése, megmutatása. 

Köszönés, kérés, megköszönés 

gyakorlása. 
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A konvencionális beszédformák 

alkalmazásának kialakítása.  

Tárgyak téri helyzeteinek 

egymáshoz viszonyítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Előttem – mögöttem, „bele” és „rá”, jobb – bal, járművek, úttest, járda, 

hangos, gyors, játék járművek, igazi járművek, séta, utazás, közlekedés, 

zebra, jelzőlámpa, lassú, csendes, udvariasság, nagy-kicsi, tömeg, 

zsúfoltság, várakozás, indulás, megállás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Tájékozódás időben 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Részvétel a napi tevékenységek ritmusában. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

A várakozás fogalmának és kifejezéseinek felismerése. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– A nap ritmusát jelző kép- és 

hangjelzéseket figyelembe 

venni. 

– A téli-nyári időjárási 

elemeket megkülönböztetni. 

– Képről felismerni két 

ellentétes évszakot. 

– Ruhái közül kiválasztani a 

télit és a nyárit. 

– Összefüggést találni az 

évszakok és jellemző jegyeik 

között. 

– Tájékozódni a napszakokról. 

– Nagyobb különbségeket 

észrevenni. 

– A tanult fogalmakat 

megérteni, azoknak megfelelő 

képet felmutatni. 

Ismeretek 

– Tanítási nap – munkanap – 

pihenőnap. 

– Tanóra – óraközi szünet – 

csendes pihenő. 

– Évszakok. Időjárással 

kapcsolatos megfigyelések 

aktív együttműködéssel. 

– Napszakok: reggel, dél, este 

jellegzetességei és a hozzájuk 

kapcsolódó cselekvések 

megfigyeltetése. 

– Időjárási jelenségek 

felismerése segítséggel. 

– Időtartam megismerése 

(sokáig tart, rövidebb), 

differenciálása. 

– Végzett cselekvések 

időtartama. 

 

Tevékenység 

A nevezett időszakok 

terjedelmének összehasonlítása, a 

kapcsolódó jelzések 

megismerése, figyelembevétele 

(tanítás kezdetét jelző hangjelzés 

stb.). 

Séták alkalmával az évszak 

Önkiszolgálás: 

öltözködés.  

 

Játékra nevelés: 

gyakorlójáték, 

szerepjáték. 

 

Ének-zene: dalok a 

tárgyalt témákkal 

kapcsolatban, 

mondókák utánzó 

mozgással. 
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tudatosítása, összehasonlítása 

egyéb évszakokkal. 

Hideg-meleg idő közötti 

különbség kiemelése, 

érzékeltetése az öltözködés 

segítségével. 

Játékokban a jellemző 

tulajdonságok kiemelése. 

A napszakokhoz köthető 

cselekvések eljátszása. 

Ki van jelen a tanítási órákon? Ki 

hiányzik? Milyen az időjárás?  

Baba öltöztetése (lefekvéshez, 

kiránduláshoz, ünnepélyre stb.) 

évszaknak, napszaknak, 

alkalomnak megfelelően. 

Időjárásnak, napszaknak, 

tevékenységnek (pl. naposnak 

kötény stb.) megfelelő saját ruha 

kiválasztása, megnevezése. 

Szituációs játékokban a tanultak 

gyakorlása. 

Nap mint nap az időjárási 

viszonyok ismétlése. A hideg, 

meleg, eső jelzése. Képekről az 

időjárási elemek felismerése. 

Az időjárás és az öltözködés 

összefüggéseinek 

megfogalmazása, megmutatása. 

Időtartam észlelése mozgással, 

illetve finommimikai jelekkel 

(hosszan fújok, röviden 

mondom). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tanóra, szünet, munkanap, pihenőnap, majd, hamarosan, soká, napszak, 

reggel – este, nappal – éjszaka, 

pontosság, késés, naptár, óra, évszak, tavasz, nyár, ősz, tél,  

eső, szél, havazás, hideg, meleg, világos, sötét, időjárás, napsütés, borús 

ég. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Élőlények 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás A tanuló észleli környezetét, és a bekövetkező változásokat. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Az állatokkal és növényekkel kapcsolatban megfelelő magatartás 

kialakítása, félelem leküzdése. 
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Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Környezetében lévő 

élőlényeket érdeklődéssel 

figyelni. 

– Rendszeres feladatot ellátni 

(locsolás). 

– Felismerni és csoportosítani a 

tanult növényeket, 

gyümölcsöket, zöldségeket. 

– Utánzó mozdulatokkal 

játékosan kertészkedni. 

– Élőben és képen (báb) 

felismerni a háziállatokat. 

Aktívan részt venni a 

megfigyelő, válogató, 

keresgélő munkában. 

– Az állatok hangját utánozni 

rövid ciklizálással is. 

– Érdeklődést tanúsítani a 

megfigyelések során, felidézni 

a tanultakat. 

– A táplálékokat a megfelelő 

állatokhoz rendelni, 

hangutánzással az állathangot 

utánozni. 

Ismeretek 

Növények 

– Környezetünkben lévő 

virágok, növények. 

– Cserepes virág, udvari 

dísznövények. Élő virágok. 

– Legjellemzőbb gyümölcsök, 

zöldségek, megnevezési 

gyakorlatok segítséggel. 

– Mese a növényekről. 

– A témával kapcsolatos 

énekek, versek tanulása. 

 

Állatok 

– Háziállatok jellemző 

jegyeinek felismerése, 

hangutánzási gyakorlatok. 

– Hangutánzó gyakorlatok. 

– Állatmesék. 

– Ló, disznó, nyúl, kacsa látható 

tulajdonságai. 

– Állatok tápláléka, 

„lakóhelye”. 

 

Tevékenység 

Gyümölcsök, zöldségek 

megnevezése. 

A virágok, növények 

tulajdonságait érzékelése, 

tapintása, szaglása, megnevezése. 

Képekkel, játékkal növények, 

gyümölcsök csoportosítása, 

rendezése. 

Virág, növény ültetése, magok 

elvetése, a növények fejlődésének 

figyelemmel kísérése, gondozásuk 

segítséggel. 

Évszaknak megfelelő 

gyümölcsök, zöldségek 

felismerése, megnevezése. 

Játékos kertészkedés, szituációs 

gyakorlatok. 

Mesék növényekről (Répamese). 

Élő állatok megfigyelése 

állatkertben, háziállatok falusi 

udvarban.  

Háziállatok és vadállatok 

Ábrázolás-alakítás: 

növény- és 

állatábrázolás, 

színezés, formázás, 

rajzolás, festés. 

 

Ének-zene: dalok a 

felmerülő témával 

kapcsolatban. 

 

Játékra nevelés: 

gyakorló játék, 

szerepjáték, didaktikus 

játék. 
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felismerése képről, 

megnevezésük, megmutatásuk.  

Háziállatok tápláléka. 

Mesében szereplő állatok 

kiválogatása. 

Szerepjátékok hangutánzással. 

Bábozás – állatfigurákkal. 

Szituációs játékok. Szerepjátékok. 

Képeken, mesékben állatfigurák 

kikeresése, sorba rendezése. 

Játékos helyzetben bábokkal vagy 

szerepjátékkal gondozás, etetés. 

Állatmesék (A brémai 

muzsikusok, Kismalac és a 

farkasok). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Növények, virágok, illat, érzés, élővilág, íz, zamat, szín (alapszínek), 

gondozás, locsolás, ültetés, napfény, növekedés, elszárad, elpusztul, 

kibújik, édes, savanyú, finom, ízes, 

élő, háziállat, vadállat, élelem, táplálkozás, ól, istálló, búvóhely, gondozó, 

gondozás, baromfiudvar, alom, széna, kukorica, szőr, toll, szelíd. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
7. Előkészület a felnőtt életre 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás A tanuló szerepjátékot játszik. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Vásárlás, beszélgetés során a várakozás képességének kialakítása. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Illedelmesen köszönni, ha 

üzletbe lép. 

– Kívánságait elmondani, vagy 

gesztusaival jelezni. 

– Képen megmutatni az eladót, 

pénztárost, árut és a vásárlót. 

– Megmutatni a mindennapos 

bevásárlás kellékeit, kosarat, 

pénztárcát. 

– Kapcsolatot teremteni a 

környezetében dolgozó 

szakemberekkel, kérdezni, 

kérni. 

Ismeretek 

Üzletek – vásárlás 

– Élelmiszerbolt látogatása, 

vásárlás együttműködéssel. 

– Az eladók, pénztárosok, 

munkájuk, megfigyelésük. 

 

Munkahelyek – foglalkozások 

– A tanuló szűkebb 

környezetében előforduló 

foglalkozások szereplői, 

munkájuk, eszközeik 

bemutatása, megfigyelése. 

 

Tevékenység 

Élelmiszerbolt pultjainál a 

Mozgásnevelés: 

alapmozgások, 

rendgyakorlatok. 

 

Játékra nevelés: 

gyakorló játék, 

szerepjáték. 
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különböző árucikkek 

megfigyelése. 

Szaglás, tapintás, ízlelés. 

Eladó köszöntése, kérdezgetés, 

kérés, megköszönés gyakorlása. 

Pultok, polcok, árak, 

csomagolóanyagok megfigyelése. 

Pénztáros, pénztárgép, pénz 

megfigyelése. 

Vásárlás (szerepjáték). Köszönés-

elköszönés gyakorlása. 

Vásárlási szokások, vásárlási 

kellékek (pénz, szatyor stb.). 

Tanulmányi séta: ismerkedés a 

zöldségessel, hentessel, 

cukrásszal, asztalossal, 

gépkocsivezetővel, rendőrrel stb. 

Szerepjátékokkal a megismert 

foglalkozások megjelenítése az 

eszközök, tárgyak megfelelő 

szakmához rendelésével. 

Élethelyzetekben is és képekről is 

a mesterségek és a hozzájuk 

tartozó eszközök felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Élelmiszer, édesség, konzerváru, húsáru, eladó, pultos, pénztáros, vásárló, 

fizetés, kiszolgálás, udvariasság, kérés, megköszönés, jelzés, gyalulás, 

fúrás, ismerkedés, köszöntés, búcsúzás, kérem, tessék, nem kérem, 

bocsánatkérés a társaktól. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
9. Ünnepek 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás A tanuló türelmesen viselkedik az iskolai és csoport-ünnepélyeken. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Együttműködés az ünnepi készülődések során. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Szívesen és érdeklődéssel 

részt venni az ünnepi 

készülődésben, megfelelő 

magatartással alkalmazkodni 

az eseményekhez. 

– Ismerni néhány mondókát, 

verset, amivel részt tud 

vállalni az ünnepek 

Ismeretek 

– Hagyományos ünnepek. 

– Mikulás. Karácsony. Farsang. 

Húsvét. Anyák napja. 

– Az ünnepekhez kapcsolódó 

események életszerű és 

játékos tanulása, 

megismerése. 

Mozgásnevelés: 

rendgyakorlatok. 

 

Játékra nevelés: 

gyakorló játék, 

szerepjáték. 

 

Ábrázolás-alakítás: 
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műsoraiban. 

– Felismerni, megnevezni és 

megmutatni képekről az 

említett ünnepeket.  

– Családi ünnepek. 

– Ünnepi készülődés, 

zenehallgatás, versek, 

mondókák együttmondással. 

– Nemzeti ünnep: Március 15. 

A magyar zászló színei. 

– Iskolai ünnepek. 

 

Tevékenység 

Karácsonyi díszek készítése 

(segítséggel). A tárgyak 

megnevezése, megmutatása. 

Húsvéti tojás készítése 

segítséggel. 

Versek, dalok tanulása, előadása 

anyák napjára. 

Ünnepi készülődés: 

ajándékkészítés, színezés, 

ragasztás, vágás segítséggel. 

Társak, szülők köszöntése 

megfelelő gesztusokkal, 

szavakkal. 

Ünnepi díszítés gyakorlása. 

Ünnepi asztal terítése. 

Az ünnep játékos megjelenítése. 

Történetek, rövid mesék 

elmondása képek segítségével 

különböző ünnepekről. 

Részvétel az ünnepeken 

megfelelő viselkedéssel.  

Készülés (segítséggel) valamilyen 

jelképpel: pl. zászló, kokárda 

készítése. 

ajándék és dekoráció 

készítése az adott 

ünnepre. 

 

Ének-zene: dalok az 

aktuális ünneppel 

kapcsolatban. 

 

Önkiszolgálás: 

öltözködés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Névnap, születésnap, köszöntés-gratuláció, ajándék, kedvesség, öröm, 

édesség, köszönet, várakozás, hamarosan, nemsokára, 

ünnep, zászló, hangulat, felvonulás, ünnepi öltözet, ajándékozás, gyertya, 

díszek, locsolás, szép, kellemes, díszes, ritmus.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes 

 az artikulációs mozgások akaratlagos utánzására. 

 köszönni szóval vagy gesztusokkal tanárainak, társainak. 

Aktív szókincse legalább 30 szó (ha nem képes beszélni, beszédmegértése 

érje el a kívánt szintet). 

A tanuló képes 

 a felszólításokat, utasításokat megérteni és teljesíteni. 

 csoportosítani. 

 egy játékkal, egy helyen játszani. 
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 manipulálni különböző tárgyakkal, tulajdonságaikat, 

jellegzetességeiket megfigyelni. 

 érzékelni a változásokat, amelyek térben és időben személyéhez 

kapcsolódnak. 

 felismerni és megnevezni a mindennapi környezetében előforduló 

személyeket, tárgyakat. 

 érzékelni és megfigyelni a közvetlen környezetéből érkező ingereket, 

és beszédállapotának megfelelően reagálni azokra. 

 figyelemmel kísérni 15 perces foglalkozást. 

 bekapcsolódni néhány mondóka, ének előadásába. 
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3. évfolyam 

 

A tantárgy segíti az egyszerű szabályok, utasítások megismerését, megértését, betartását, a 

társas érintkezési, kommunikációs formák, helyzetek megfelelő alkalmazását. Az utasítások 

és elvárások megértésében, betartásában, végrehajtásban erősíti a kitartást. 

Továbbá segíti a tágabb környezet személyi viszonyainak, kapcsolatainak 

megismerését, a tájékozódást, téri- időbeli relációk kialakítását, hagyományok, népszokások 

megismerését. A környezet szokásainak követése, nemzeti ünnepek alkalmával az aktív 

részvétel, az alkalomhoz illő megjelenés igénnyé válik. 

Megvalósul a lényeges külső és belső tulajdonságok megismerése, a társakkal és a 

környezettel való kulturált kapcsolat felvétele, a kapcsolattartás formáinak fejlesztése, az 

együttműködési készség megalapozása, az alkalmazkodóképesség kialakítása. 

Megvalósul a testi, lelki egészségre, családi életre nevelés, a környezettudatosság és a 

szociális- állampolgári kompetencia fejlesztése. Erősödik a mindennapi élethelyzetekben való 

társas viselkedési formák automatikussá válása, a csoportok és a környezet által elvárt 

magatartási normák betartása. 

            Az anyanyelvi kommunikáció a tanuló környezetével korosztályának megfelelő 

módon történő kapcsolatteremtéssel, a megszólítások helyes és alkalomhoz illő 

megválasztásával, az egyszerű kommunikációs és metakommunikációs jelek értelmezésével, 

a tárgyak, személyek helyes megnevezésével, az utasítások megértésével fejlődik. Ezekhez 

járul az alapvető fogalmak megértése, adekvát használata, a magyar nyelv szabályainak 

megfelelő, egyszerű mondatok alkotásának gyakorlása és a környezetről lényeges 

információk megszerzése, rendszerezése, csoportosítása. 

A tantárgy segít mozgásos és verbális elemekkel előadni egyszerű verseket, 

mondókákat. Emellett környezetében és megjelenésében kialakul a tanuló igénye az 

esztétikumra, a harmóniára és a praktikumra.  

A hatékony, önálló tanulást a feladattudat megerősítése, a kitartás, az önellenőrzés és a 

javítás igényének kialakítása segíti. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Beszédfejlesztés, anyanyelv 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Egyre pontosabban végzi a tanuló az artikulációs gyakorlatokat. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Analóg mondatok utánmondása, alkotása. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Feladatokat egyre 

rutinosabban végezni. 

– Követni az artikulációs 

mozgásokat. 

– Sort alkotni képekről (balról 

jobbra kirakással). 

– Megmutatni a megnevezett 

képet, illetve önállóan 

Ismeretek 

– Légző-, szívó-, fújó-, 

rágógyakorlatok, ajakizom-

gyakorlatok, 

nyelvgyakorlatok. 

– Hallásfejlesztés, 

hangleválasztó, hangfejlesztő 

gyakorlatok. 

Mozgásnevelés: 

légzőgyakorlatok. 

 

Ének-zene: 

hallásfejlesztés. 

 

Játékra nevelés: 

szabályjáték. 
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megnevezni. 

– Tárgyat kiválasztani, tárgyak 

képét azonosítani. 

– Analóg mondatokat képezni. 

– Mimikát, gesztusokat jól 

utánozni. 

– Jól használni a 

metakommunikációs jeleket. 

– Érzékelni a jól és hibásan 

ejtett hangok közötti eltérést. 

– Ismerni a gyűjtőfogalmakat. 

– Mondataiban bővítményt 

használni. 

– Képről néhány mondatot 

mondani. 

– Tárgyak megnevezése 

segítséggel. 

– Fogalmak és cselekvések 

összekapcsolása. 

– Személyes névmás 

használata. 

– Kérdések alkotása (ki, mi, 

kik, mik, mit csinál, mit 

csinálnak?). 

– Gyűjtőfogalmak körének 

bővítése. 

– Főnevek toldalékai: 

helyhatározó és 

részeshatározó. 

– Mondatbővítés kérdőszó 

segítségével, tárgy, 

melléknév, helyhatározó 

alkalmazásával. 

– Tárgyak, személyek 

tulajdonságai. 

– Egyes és többes szám 

differenciálása, 

megfogalmazása. 

– Ok-okozati összefüggések. 

 

Tevékenység 

Bemutatás nyomán 

utánzógyakorlatok, tükör előtt 

önellenőrzéssel.  

A tanult gyakorlatok önálló 

végzése, és újabb, nehezebb 

feladatok elsajátítása. 

Egyre kisebb eltérésű hangpárok 

megkülönböztetése. 

Artikulációs mozgások utánzása, 

zönge hangoztatása, zenei 

hangokkal játék. 

Az izoláltan ejtett hangok 

tökéletesítése, ciklizálása, 

beépítése szótagba, rövid 

szavakba. 

Szó eleji hang leválasztása, a 

leválasztott hang fejlesztése. 

Képsorok olvasása balról jobbra 

haladással. 

A megnevezett kép kiválasztása.  

Tárgyak, képek sokaságával 

soralkotás. 

Eseményképről rövid mondat 

alkotása: alany, állítmány. 

 

Számolás-mérés: 

tájékozódás, időrend. 
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Mondatalkotás képről kérdőszó 

segítségével. 

A „-ban, -ben” ragok előfordulása 

cselekvő helyzetben. 

Mondatok bővítése hol? kinek, 

minek? kérdőszavak alapján. 

Melléknévvel a tárgy vagy kép 

milyenségének megfigyelése, 

megnevezése. 

Gyakorlás szituatív helyzetben. 

Egyszerűbb időrendi sorrendek 

felállítása. 

Témakörökhöz kapcsolódó 

szövegek, mondókák, versek 

tanulása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sor, soralkotás, képsor, azonos (olyan), különböző (más), eleje (szó), vége 

(sor), alá, fölé, mellé, ügyes, hibás. Beszédszervek és a kapcsolódó 

fogalmak ismerete. 

Tárgy, kép, sor, sok-kevés, figyelem, jó-rossz, kérdés, ruha, étel, gyümölcs, 

bútor. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Társadalmi érintkezési formák 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás Egyszerű szimbólumokat megért, használ a tanuló. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

A megismert, alapvető viselkedési szokások alkalmazása iskolai és 

otthoni környezetben. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Megnevezni családtagjait.  

– Gesztusokkal vagy képről 

megmutatni szülei 

foglalkozását, tevékenységét. 

– A „hol?” „mit csinál?” 

kérdéseket érteni, a maga 

módján válaszolni azokra. 

– Feladatot megérteni és 

aktívan közreműködni a 

végrehajtásban. 

– Kapcsolatokat reálisan 

megítélni. 

– Megfelelő módon köszönni, 

felszólítás nélkül.  

– Saját öltözékére vigyázni, ha 

hiányosságot tapasztal, 

Ismeretek 

– Közlések gyakorlása 

tekintettel, gesztikulációval. 

– Gesztusjelek bővítése az 

egész test (fej, arc, kéz) 

területeire, foglalkozások 

köréből. 

– Mozdulatok értelmezése, 

utánzása. 

– Érzelmek kifejezésének 

gyakorlása arcjátékkal. 

– Otthoni és iskolai helyes 

viselkedési szokások 

számbavétele szükség szerint. 

– Szülők neve, testvérek neve, 

száma (segítséggel), 

Játékra nevelés: 

szerepjáték, didaktikus 

játék,  

szabály-játék. 
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jelezni. 

– Iskolán kívüli alkalmakon az 

elvárt módon viselkedni. 

– Fegyelmezni magát, sorba 

állni ruhatárnál, pénztárnál.  

családtagok tevékenysége 

(munkája). 

– Nagyszülő megmutatása 

fényképről. Képek, diafilmek 

jelenetei alapján a látható 

események megfogalmazása.  

– Cselekvések megnevezése 

segítséggel. 

– A válaszok és a valódi 

események összehasonlítása. 

– Kívánságok kifejezése, helyes 

megfogalmazása. Mások 

kívánságainak meghallgatása, 

teljesítése. 

– A segítség kérésének módjai. 

– Téri tájékozódás, saját élettér 

helyes ismerete, biztonságos 

közlekedés benne. 

– Távolságtartás játék és baráti 

kapcsolat esetén üzletben, 

utcán, nyilvános helyen. 

– Kapcsolat első lépése:– 

ismerős gyermekkel, felnőttel, 

– ismeretlen gyermekkel, 

felnőttel, – újonnan 

megismert emberekkel. 

 

Tevékenység 

Cselekvéssorok végrehajtása 

utasítás, rajz, kép alapján. 

Adott érzelem megjelenítése (pl. 

hívás, büszkeség, győzelem stb.). 

Illő és illetlen viselkedések 

megkülönböztetése a helyzetnek 

megfelelően. 

A segítség kérésének gyakorlása 

szituációs játékok segítségével. 

Élő szituációban apa, anya 

szólítása, névvel azonosítása.  

Fényképen anya, apa, testvérek, 

nagyszülők megmutatása. 

Mit csinál? Hol van? kérdésre 

szóval, egyszerű mondattal, 

gesztusokkal válaszol a tanuló. 

Bábokkal lejátssza az egyszerűbb 

helyzeteket. 

Keresztnevet hallás alapján az 

illető személyhez köti. 

A képhez tartozó saját érzések 

megfogalmazása. A képen 
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felismert érzelmek megnevezése. 

Szituációs helyzetekben a 

kívánságok realitásának 

megítélése.  

Helyes, helytelen kívánságok, 

visszautasítás megfogalmazása. 

A távolságtartás fokozatai barát, 

családtag, vendég és ismeretlen 

esetében. 

Az elkövetett hibák felismerése, 

javítása legyen természetes. 

Közös játék során szabályok 

betartása, a vereség elviselése, 

öröm társai sikere fölött. 

Mozi-, cirkusz- és 

színházlátogatások alkalmával 

érdeklődés, társak és a többi néző 

zavarása nélkül. 

A köszönés formáinak 

(megtanulása és) gyakorlása. 

Beszélgetés közben egymás 

türelmes meghallgatása 

természetes módon a mindennapi 

kommunikációban. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jó gyerek, boldog, vidám, félős, ijedt, mérges, tanácstalan, szégyenlős, 

kérem, nem tudom megtenni, elromlott, hibás, javítható, segítség, gondoz, 

szabadidő, szabály, csalás, győzelem, vereség,  

itt-ott, messze-közel, szeret-nem szeret, barát, vendég, ismerős-ismeretlen, 

csend, figyelem, előadás, szünet, taps, tetszett, érdekes, unalmas, szeretnék 

kimenni. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Testünk és személyes teendők Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás A tanuló eligazodik a lateralitás területén. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

A személyes teendők egyre biztosabb ellátása. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Időhatározókat és 

mellékneveket használni. 

– Megmutatni önállóan a 

megnevezett testrészt, 

érzékszervet babán és saját 

Ismeretek 

– Testünk. Testrészek 

megnevezése, megmutatása. 

– Kézmosás, fogmosás, WC-

használat. 

Játékra nevelés: 

szerepjáték, szabály- 

játék, didaktikus 

játékok. 
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magán. 

– Elvégezni rutinszerűen az 

iskolában szokássá vált kéz- 

és fogmosást.  

– A WC-t, mosdót kevés 

segítséggel megfelelően 

használni. 

– Az ápolt és ápolatlan (haj), 

tiszta és piszkos (köröm) 

megkülönböztetése. 

– Ismerni saját holmiját. 

– Gondosan, rendesen öltözni, 

vetkőzni. 

– Megállapítani, és jelezni 

szüleinek, tanárainak, ha 

ruhája gombhiányos.  

– Megfelelő viselkedést 

tanúsítani a közös étkezések 

alkalmával. 

– Főétkezéseket megnevezni, 

megmutatni. 

– Néhány jellemző ételt 

felsorolni napszakhoz 

rendelve. 

– Ismerni az étkezéseket 

megelőző előkészületek 

sorrendiségét, kellékeit és 

azok megfelelő használatát. 

– Betegség, egészség. A 

tisztaság és egészség 

kapcsolata. 

– Köröm, haj, szempilla 

megnevezése, ápolása, az 

ápoláshoz használt eszközök 

megnevezése. 

– Öltözködés. Az öltözködés 

sorrendje. 

– Irányítás mellett a 

ruhadarabok, ruházat 

részeinek megnevezése. 

– Évszakoknak megfelelő 

öltözködés. 

– Kopott és új ruhák 

különbségei és hasonlóságai. 

– Étkezés. Főétkezések. Terítés. 

Néhány étel megnevezése.  

– Az étkezésnél használt 

eszközök megnevezése 

segítséggel. 

– Tízórai, uzsonna napszakhoz 

rendelése. 

– Reggel – reggeli, dél – ebéd, 

este – vacsora. 

– Ételféleségek, eszközök 

csoportosítása. 

– Ünnepi étkezés, ünnepi ételek 

és meleg ételek. 

– A hetes, napos munkája. 

 

Tevékenység 

Tanórán, szemléltető eszközökön, 

saját magán, társán a testrészek 

megmutatása és megnevezése. 

A testrészeket és azok funkciói 

egymáshoz rendelése. 

Érzékszervei megnevezése. 

A test tisztításának megnevezése, 

folyamatának bemutatása. 

Fésülködés, helyes fogmosás, 

körömápolás gyakorlása. 

Higiénés szokások gyakorlása. 

WC-használat helyes 

sorrendjének megnevezése képek 

segítségével. 

Betegség, egészség jellemzőinek 

megfigyeltetése. Játékos 

helyzetekben gyakorlás. 

Tisztasági felelős a tisztség 

Életvitel és gyakorlat: 

személyes 

szükséglettel 

kapcsolatos teendők. 
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vállalásával tanulótársai haját, 

körmét naponta megnézi, jelzi, 

mit tapasztal. 

Képről a pozitív és negatív 

tulajdonságok megállapítása. 

Az öltözködés menetének 

elmondása, illetve a ruhadarabok 

megmutatása. 

Az alsó ruhák, majd a felsők 

önálló kiválasztásával öltözködés. 

Cipzárt felhúzása, gombolás. 

Gallér, zsebek igazítása. 

Próbálkozás a ruhát 

összehajtására, helyre rakására. 

Baba öltöztetése. 

Öltözés-vetkőzés gyakorlása 

játékhelyzetekben (verseny). 

Nap mint nap felsőruházata 

nevének ismétlése. 

Annak elmesélése, milyen 

sorrendben öltözött reggel, az 

alsó-felső fogalmának tudatos 

differenciálásával. 

Babák öltöztetése. Papírbabák 

ruháinak összeválogatása. 

Nevezze meg önállóan a ruhák 

színeinek, egyéb jellemzőinek 

önálló megfogalmazása. 

Nap mint nap közösen és 

egyenként is, és mint napos, a az 

étkezéssel kapcsolatos teendők és 

a kulturált étkezés gyakorlása. 

Higiénés szokások, a tisztaság, az 

asztalrend megteremtése, 

megtartása. 

Szokásos ételek megnevezése. 

Étkezési előkészületek 

gyakorlása, kézmosás. 

Reggeli, ebéd, uzsonna – 

szituációs játékok. 

Segítséggel az étkezéshez 

szükséges kellékek összegyűjtése 

és előkészítése, terítés, elpakolás. 

Az ételeket megnevezése.  

A hetes, illetve napos teendőinek 

megnevezése, feladatai 

bemutatása.  

Az ünnepi étkezés jellemző 

kellékeinek kiválogatása képek 

alapján.  
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A konvencionális beszédformák 

gyakorolása és tudatos 

használata: 

„Jó étvágyat!”„Kérem szépen!” 

„Köszönöm szépen!”.  

Ünnepi szokások kialakítása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jó étvágyat! Köszönöm! Tízórai, uzsonna, ételek, evőeszközök, hetes, 

napos, feladat, terítés, leszedés, finom, folyékony, illatos, kemény, puha, 

éhség, szomjúság, alsóruházat, felsőruházat, méret, 

kopott, új, divatos, elavult, régimódi, felsőtest, alsótest, felső végtag, alsó 

végtag, sovány, kövér, szűk, bő, nagy méret, kis méret, 

körömápolás, arcápolás, hajápolás, tiszta, piszkos, ápolt-ápolatlan, 

egészséges–beteg, kezelés.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Tájékozódás térben 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás A tanuló biztonsággal tájékozódik szűkebb környezetében. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Téri tájékozódás függőleges és vízszintes, előre és hátra irányban. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Analóg mondatokat alkotni. 

Hol? Hova? kérdéseket 

megérteni. 

– Mondataiban használni a 

bővítményeket. 

– Ismerni a gyűjtőfogalmakat. 

Beszédkészségének 

megfelelően egy-két 

összefüggő mondatot 

mondani. 

– Mellékneveket, 

határozószókat használni, 

kérdezni, hangsúlyozni. 

– Rendet tenni maga körül 

munkája befejezése után. 

– Biztonsággal és bátran lépni 

az iskola különböző 

helyiségeibe. 

– Ismerni a villanykapcsolók 

helyes működését. 

– Ismerni a játékok, 

sporteszközök helyét és 

felhasználási módját. 

Ismeretek 

– Tárgy megnevezése téri 

helyzetben. Tárgykeresés. 

– Helyhatározószók gyakorlása 

folyamatosan. 

– Iskola – otthon, udvar, 

játszótér, sportpálya. 

– A játék- és sporteszközök 

megnevezése segítséggel. 

– Alaposabb tájékozódás a 

terem tárgyai, tartozékai 

között. 

– A „hol van?” és a „hova 

való?” megértése. 

– A padlás, pince megismerése, 

funkciójának megnevezése 

irányítással. 

– Képek alapján az ismeretek 

elmélyítése. 

– Az iskola környéke. 

– A lakás további helyiségei, 

illetve a fő helyiségek 

alaposabb megfigyelése. 

Mozgásnevelés: térbeli 

tájékozódás. 

 

Számolás-mérés: 

tájékozódás: 

helymeghatározás, 

viszonyítás, fő irányok. 

 

Olvasás-írás: 

térorientációs 

gyakorlatok: téri 

relációk megnevezése. 

 

Játékra nevelés: 

szerepjáték, didaktikus 

játék. 
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– Az otthon, az iskola és a 

tanterem rendjét, tisztaságát 

természetesnek és fontosnak 

tartani. 

– Felszólítás nélkül, 

rutinszerűen betartani a 

közlekedési szabályokat 

(lámpa, zebra, körülnézés). 

– Felismerni könyvből, képről 

is a valóságban tapasztaltakat. 

– Megnevezni a közlekedési 

eszközöket, a villamos, troli, 

metró, busz utasterét, 

vezetőfülkéjét. 

– Ismerni az iskola utcájának 

nevét. 

– Eszközök és azok funkciói. 

– Háló, nappali, konyha, 

gyerekszobák, fürdő, kamra 

jellemzői. 

– Mit hol találunk, mit 

csinálunk vele, milyen 

tulajdonságai vannak? 

– Utca – közlekedés. Az utcák 

jellemzői. 

– Gyalogos- és járműforgalom. 

– Jelzőlámpák, jelzőtáblák. 

Sorompó, fénysorompó. 

– Közlekedési eszközök 

ismeretének bővítése. 

– Közlekedési szabályok, 

viselkedési normák. 

– Közlekedési és utazási 

szabályok betartása. 

– Balesetek megelőzésének 

feltételei. 

– Mentő, tűzoltó, rendőrségi 

autók jellemzői. 

 

Tevékenységek 

Képen látható tárgy téri 

helyzetének megkeresése. 

Mondatalkotás helyhatározóval és 

cselekvéssel. Helyviszonyok 

gyakorlása. 

Helyhatározó szót tartalmazó 

utasítások végrehajtása. Mozgás 

megadott irányba. 

Tanórákon és tanórán kívül is a 

tanulónak kedves helyiségekben 

figyelmes tájékozódás az 

eszközök, tárgyak között. 

Kapcsolat keresése más 

helyiségek különbözőségét, 

azonosságait illetően.  

Sporteszközök, játszótéri elemek 

alaposabb megfigyelése, a 

tapasztaltak megfogalmazása, 

helyes, balesetmentes 

használatuk. 

Kérésre a kívánt eszközök 

kiválasztása. 

Képek alapján az emlékek 

felidézése, megnevezéssel, 

főfogalom alá rendeléssel. 

Maketten vagy képeken lakás 
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berendezése, emlékezve, illetve 

felhasználva saját lakóhelye 

példáját. 

A helyiségek berendezési 

tárgyainak összeválogatása és 

megfelelő elhelyezése. 

A konyhai eszközök 

szétválogatása és megfelelő 

helyre történő elpakolása. 

Szituációs játékokban főzés, 

takarítás megjelenítése, imitálása. 

Utcai séta alkalmával spontán 

megfigyelés. 

Képek alapján emlékezetből a 

látottak azonosítása, 

megnevezése. 

A tanult eszközök főfogalmak alá 

rendezése, megnevezése.  

A tanuló játékos formában 

alkalmazza, megjeleníti a 

látottakat. 

Az utca megfigyeltetése, hangok, 

zajok megnevezése. 

Jelzőlámpák utasításának 

betartása. Zebra használata. 

Közlekedési eszközök színeinek, 

méreteinek megfigyelése – 

összehasonlítása. 

Rendőrös-közlekedéses játékban 

maketten vagy tanpályán a 

tanultak gyakorlása, az iskolába 

vezető út eljátszása. 

Az iskolába jutás során igénybe 

vett járművek megnevezése, 

utcanevek megemlítésével, 

segítséggel. Gyalogosan az 

útvonal utcáit megnevezni. 

Megkülönböztető jelzések 

megismerése, felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világos, sötét, kapcsoló, egészséges, egészségtelen, veszélyes, biztonságos, 

erős, gyenge; 

padlás, pince, raktár, fönt, lent, piszkos, régi, új, magas, hideg/hűvös, 

nedves, hordó, kosár, prés. 

Helyiségek, eszközök, főzőeszközök, evőeszközök, sötétítés, világítás, 

takarítás, felújítás, pihenés, éjszaka, ágyazás, érkezés, indulás, bejárat, 

kijárat, helyre tesz, rend, rendetlenség.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Tájékozódás időben 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás A tanuló a változásokat érzékeli. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Az idő fogalma és a kapcsolódó cselekvések összekötése. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Ismerni a munkanap, 

pihenőnap fogalmát, a 

napszakok és étkezések 

megnevezését. 

– Ismerni az évszakok jellemző 

jegyeit, felsorolni, 

megnevezni. 

Összehasonlításokat végezni.  

– Társára figyelni, vele 

beszélgetni, segíteni 

munkáját. 

– Követni és teljesíteni a 

pedagógus kéréseit. 

– Felismerni képekről, 

biztonsággal az évszakokat, a 

jellemző képeket kiválasztani, 

összerendezni. 

– Automatikusan sorolni a hét 

napjait, a hétvégi napokat 

kérdésre kiválasztani. 

– Érdeklődni, tájékozódni, 

segítséggel naptárban is.  

– Használni a ma, tegnap, 

holnap fogalmát. Mesélni 

napi élményeiről. 

– Elhelyezni a napszakokat 

illetően a különböző 

cselekvéseket, történéseket. 

– Beszédében ragokat, 

határozószavakat, igekötőket 

használni. 

Ismeretek 

– Időfogalmak bővítése. 

– Napok, napszakok. A hét 

napjai. Hétvégi napok. 

– A hét napjainak jelölése, az 

aktuális nap megjelölése, 

megnevezése. 

– Napszakok összekapcsolása 

cselekvésekkel. Napszakok 

sorrendje, napszakok és 

tartózkodási hely megjelölése 

(állandó szimbólumok, 

megjelölés használata). 

– Tegnap, ma, holnap 

fogalmának kialakítása. 

– Reggel– dél – délután – este, 

a kapcsolódó rutinszerű 

tevékenységekkel. 

– Évszakok, időjárási 

jelenségek megnevezése 

segítséggel. 

– A négy évszak jellemzése. 

– Nevük megtanítása, képről 

történő azonosítás. Évszakok 

változásainak megfigyelése. 

 

Tevékenységek 

Napi rendszerességgel az aktuális 

nap bejelölése naptárba, vagy 

egyéb helyre, a „tegnap … volt”, 

„holnap … lesz” kifejezések 

használata segítséggel. 

Napszakok jelölése, 

megnevezése, képválogatás, 

cselekvések napszakhoz 

rendelése (éjjel, nappal, reggel, 

délelőtt, délben, délután, este), 

napszakokhoz kapcsolódó 

étkezések. 

Játékra nevelés: 

szerepjáték, didaktikus 

játék. 

 

Számolás-mérés: 

tájékozódás: naptárban, 

napszakok, igeidők, 

életkor. 
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A napszakoknak megfelelő 

tevékenységek ismerete.  

Kérdésre válaszolva a napszakok 

és a napszakokhoz kapcsolódó 

események felsorolása. 

Képes napirend készítése. Képes 

órarend készítése. Napirend 

összeállítása. 

Séták és udvari játék alkalmával 

az időjárással kapcsolatos 

ismeretek, megfigyelések 

gyűjtése. 

Télen a téli sportok, nyáron a 

fürdőzés emlékeit őrizve az 

iskolában képekről felidézés, 

kiegészítve egyéb történésekkel. 

Képek gyűjtése, szortírozása. 

Téli-nyári ruhák válogatása, 

közös halmazba helyezve a 

köztes (is-is) ruhadarabokat vagy 

képeket. 

A hét napjainak felsorolása jó 

sorrendiséggel, saját életének 

eseményei hozzárendelése. 

A hétvégi napok kiemelése, 

jelölése jellemző képpel. 

Heti program összeállítása képes 

formában, egyszerű jelképekkel. 

Saját szakköri programjainak 

naphoz, napszakhoz rendelése. 

Képről a saját heti elfoglaltság 

mutatása, elmondása. 

Évszakok jellemzőinek 

megfigyelése (a tanév során 

folyamatosan megfigyelések 

végzése), képekről az évszakok 

felismerése, megnevezése. Téli-

nyári sportok megnevezése. 

Beszédében melléknevek, 

határozószók, igék használata. 

Mesék (versek, dalok) az 

évszakokról, napokról, 

napszakokról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Napok neve, napszakok neve, napszakokhoz kötött étkezések neve. 

Évszakok, időjárás, tél, tavasz, nyár, ősz, hideg, meleg, sportok, napsütés, 

szél, szeles, viharos, hófehér, jég, fürdőzés, napozás, síelés, szánkózás, 

havazás, dér, jég, tegnap, ma, holnap, elmúlt, lesz, munkanap, hétvége, 

pihenőnap, program, nap, felkelő nap, lenyugvó nap.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Élőlények 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás Állatokhoz, növényekhez érdeklődve közelít. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

A növények és állatok közötti azonosságok, különbözőségek 

megmutatása, megnevezése. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Szeretni a természetet. 

Megnevezni néhány növényt, 

virágot, zöldséget kép 

alapján. 

– Növényeket gondozni.  

– A tanultak alapján 

összehasonlítani, 

megkülönböztetni, főfogalom 

alá rendezni, emlékezetből 

felsorolni a látottakat. 

– Érdeklődéssel szemlélni a 

körülötte lévő élővilág 

létezését. 

– Egyre hosszabban 

megfigyelni, összpontosítani. 

– Érteni a rész-egész viszonyát. 

– Megfogalmazni kérdéseket, 

kérdésre válaszolni. 

– Gondolatokat, élményeket 

mondatokban 

megfogalmazni.  

– Szeretni az állatokat, 

felismerni, megnevezni őket. 

– Lehetőség szerint 

háziállatokat otthon, 

segítséggel gondozni. 

– Szerepjátékokban egyszerű 

mozgásokat és hangokat 

utánozni. 

– Bővíteni szókincsét a 

határozószókkal, igékkel, 

használni a felkiáltó 

mondatot. 

Ismeretek 

Növények: 

– Virágok felismerése, 

egyeztetési gyakorlatok 

segítségével. 

– Gyümölcsök, zöldségek 

megfigyelése, megnevezése, 

csoportosítása. 

– Pálmaház, füvészkert, házi 

kert, liget, erdő, parkok 

megtekintése. 

– Konyhakert fogalmának 

kialakítása. Konyhakert 

növényei, nevük, színük, 

ízük. 

– Zöldségfélék. 

– Kertek, virágok. Virágoskerti 

illatok, színek, formák. 

 

Állatok: 

– Baromfiudvar fogalma. 

Lakóinak felismerése, 

megnevezése. Jellemző külső 

tulajdonságaik megnevezése 

segítséggel, táplálékuk, 

lakhelyük megismerése. 

– Háziállatok és kicsinyeik, 

megnevezésük. 

– Gazdasági udvar fogalmának 

kialakítása. 

– Néhány erdei állat 

bemutatása. 

 

Tevékenységek 

Virágoskert virágainak 

felismerése, megnevezése. 

Élő virágok azonosítása a képen 

láthatókkal. 

Ábrázolás-alakítás: 

növény- és 

állatábrázolások, 

festmény, rajz, 

színezés, agyag, 

gyurma.  

 

Ének-zene: 

dalok a témákkal 

kapcsolatban. 

 

Játékra nevelés: 

szerepjáték, didaktikus 

játék. 
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Az osztályban, folyosón, udvaron 

található virágok, növények 

megfigyelése. 

Szín, forma egyeztetése, 

megnevezése. 

Hajtások ültetése, növény 

locsolása. A vázákban víz 

cserélése. 

Gyümölcsök felsorolása és 

képekhez rendelése.  

Zöldségek megnevezése, ízük, 

illatuk felismerése. 

A növénycsoportok 

megfigyelése, tapintása, szaglása, 

ízlelése. 

Tanulmányi séta eltérő 

évszakokban lehetőség szerint 

azonos helyszínre 

Képeken a tanultak megkeresése, 

felismerése. 

Csoportosítás főfogalmak alá. 

Kertészkedés (lehetőség szerint: 

cserépben, virágládában, 

kiskertben). 

Oktatófilmen vagy vidéki 

látogatáson a baromfiudvar 

megtekintése.  

Ismerkedés a haszonállatokkal, 

szárnyasokkal, emlősökkel. 

A jellemzőik, hangjuk, mozgásuk 

stb. megfigyelése. 

Állatok etetése, táplálékuk 

megnevezése segítséggel. 

Állatkerti séta, állatsimogatás. 

Háziállatok. Vadállatok. 

Kedvenceink. Beszélgetés, 

csoportosítás.  

Élő környezetben a legismertebb 

állatok jellemzőinek, 

kicsinyeinek megfigyelése, 

megnevezése. Összehasonlítás, 

megkülönböztetés. 

Tanórán könyvek, képek alapján 

a látottak felidézése. 

Tulajdonságaik alapján 

főfogalom alá rendezés.  

Állatok mozgásának utánzása, 

tulajdonságaik megnevezése. 

Mesék az állatokról. Állatos 

versek, dalok tanulása.  
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Mesék dramatizálása során 

állathangok utánzása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Élő, műanyag, illat, íz, zamatos, ízes, édes-savanyú, nagy-kicsi, gömbölyű, 

hosszúkás, növekedés, hervadás, elpusztul, kihajt, hajtás, ág, rész – egész, 

gyökér, szár, levél, virág, termés, konyhakert, zöldségfélék, virágok, szín, 

forma, íz, illat, ehető – nem ehető, 

baromfiudvar, gazdasági udvar, háziállatok, hasznos, kölyök, ellés, fialás, 

vemhesség, nagy-kicsi, szelíd, harapós, karmolás, dorombol, baromfi, 

szárnyasok, emlősök, lassú-gyors – fürge, veszélyes, vad, erős-gyenge. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 7. Előkészület a felnőtt életre 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás A tanuló türelmesen várakozik, szemlélődik vásárlás során. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Biztonsággal eligazodás a boltban. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Beszédében mellékneveket, 

határozószavakat, igekötős 

igéket használni. 

– Emlékezetből néhány 

jellemzőt felsorolni a látott 

termékekből. 

– Termékeket megvizsgálni 

tulajdonságaik alapján. 

– Megnevezni vagy 

megmutatni, melyik termék 

hova tartozik. 

– Ismerni és használni a 

napszakok szerinti üdvözlési 

módokat. 

– Megnevezni, megmutatni a 

látottakat.  

– Felismerni a jellemző 

jegyeket, a megismert 

tárgyakkal, képekkel 

csoportosításokat végezni.  

– Környezetében élő emberek 

munkáját érdeklődéssel 

figyelni. 

– Köszönni, kérdezni.  

– Türelemmel figyelni, ha 

mesterember, munkát végző 

Ismeretek 

– Üzlet, vásárlás. Közös 

vásárlás, áruféleségek 

megnevezése segítséggel. 

– A környék különböző üzletei. 

– Ruházati bolt. Papírbolt. 

Élelmiszerbolt. Pizzériák. 

Cukrászdák. Virágbolt. 

– Vásárlás önkiszolgáló 

boltban, viselkedési szabályok 

betartása. 

– Az üzlet különböző 

pontjainak megfigyelése.  

– Áruféleségek vásárlása, 

csoportosítása. 

– Foglalkozások. A tanuló 

tágabb környezetében 

előforduló, különböző 

foglalkozású emberek 

munkájának megismertetése, 

eszközeik bemutatása, 

csoportosítása. 

– Asztalos, villanyszerelő, 

kőműves, vízvezeték-szerelő, 

rádió-, tv-szerelő, pék, 

cukrász, fodrász, szabó, 

Játékra nevelés: 

szerepjáték, didaktikus 

játék. 
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felnőtt megmutat, vagy 

magyaráz valamit. 

– Elemi szinten egymáshoz 

rendelni a munkaeszközöket 

és a különböző 

foglalkozásokat. 

– Egyeztetni képek alapján a 

látott mesterségeket, 

tevékenységeket, 

szerszámokat. 

– A látott eszközök közül a 

legjellemzőbbeket 

megnevezni, megmutatni. 

– Szerepjátékban gesztusokkal 

kifejezni magát. 

orvos, nővér, gyógyszerész. 

 

Tevékenységek 

Séta alkalmával a különböző 

üzletek kirakatainak 

megfigyelése, az áruféleségek 

felsorolása. 

Az áruk nézegetése, 

megnevezése, megmutatása, 

csoportosítása, főfogalom alá 

rendezése. 

Szervezett közértlátogatás 

alkalmával önállóan 

összeválogatott áruk kosárba 

gyűjtése és a pénztárhoz vitele. 

Tanár kérésére a tanuló megkeres 

bizonyos árucikkeket, megnevez, 

megmutat, tapint, tapasztal. 

Az emberi érintkezési formák 

gyakorolása: köszönés, kérés, 

megköszönés. 

Szituációs játékokban a tanultak 

megjelenítése.  

A fizetés módja (készpénz, 

bankkártya). Csomagolás (ha 

lehet, nem műanyag zacskó 

használatával, inkább kosár, 

textil). 

Köszönés az iskola dolgozóinak, 

érdeklődés munkájuk iránt. A 

műhelyekben (karbantartó, 

takarító, konyhai és irodai 

dolgozók) részfeladatok 

megtekintése, szerszámok 

megismerése, megnevezése. 

A környéken lévő 

asztalosműhely, cukrászda, 

varroda, üzletek megtekintése. 

Egy-egy részfeladat 

megfigyelése, szerepjátékokkal 

rögzítése, felidézése. 

Tanári felügyelettel, illedelmesen, 

az udvariassági szokásokat 

betartva a mesteremberek 

műhelyeinek, eszközeinek, 

munkamozdulatainak 

megfigyelése. 

Megismerkedés a tárgyak 

tulajdonságaival és néhány 

munkafolyamat kezdő és végső 
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állapotával (kenyér készítése, 

hajvágás, ruha varrása). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Húsféle, vegyi áru, pékáru, konzervek, papíráru, ital, édesség; 

iparos, faanyag, kábel, zsinór, áram, veszélyes, forró, éles, hosszú, rövid, 

nedves, száraz, nehéz, könnyű, megrendel, ráfizet,  

foglalkozás, szakma, titkárnő, adminisztrátor, gondnok, karbantartó, 

varrónő, műhely, iroda, feladat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
9. Ünnepek 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
A tanuló alkalomhoz illő ruházatban jelenik meg az iskolai 

ünnepélyeken. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Az adott év ünnepi eseményeinek felidézése emlékezetből. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Szívesen és aktívan készülni 

az ünneplésre. 

– Rövid, egyszerű dalt, verset 

az ünnephez kapcsolni. 

– Közös feladatot pontosan, 

fegyelmezetten végrehajtani. 

– Az események szereplőit, 

kellékeit megfigyelni, azokat 

visszaidézni, elmesélni, 

megmutatni. 

– Az ünnepek hangulatát 

átérezni. 

– Egyre aktívabban 

bekapcsolódni egyénileg is az 

ünnepi készülődés 

folyamatába. 

– Rövid szereplést, feladatot 

vállalni a műsorból.  

– Ismerni verset, dalt 

valamennyi ünnepről. 

– Társait biztatni, együtt örülni 

örömeiknek, sikereiknek. 

– Képekről felismerni, 

megnevezni az ünnepeket, 

felsorolni jellemzőiket. 

Ismeretek 

– Verstanulás. Dalok tanulása. 

– Szereplés az ünnepségeken, 

alkalomhoz illő ruházat, 

viselkedés kialakítása, 

gyakorlása. 

– Társadalmi, iskolai, családi 

ünnepek, névnapok további 

megünneplése. 

– Közös ajándékkészítés. 

– Terem dekorációjához díszek 

készítése. 

 

Tevékenységek 

Készülődés az ünnepre. 

Verstanulás, énekek gyakorlása. 

Önálló feladat végrehajtása 

(ajándék vagy jelkép készítése, a 

felhasznált anyagok 

megnevezése, jellemzése). 

Tanulótárs, tanár, szülő 

felköszöntése. 

Képekről az ünnepek felismerése, 

azonosítása szóban. 

Udvariassági szokások 

gyakorlása. 

Tanulótársaival közösen és 

Ábrázolás-alakítás: 

dekoráció, ajándék 

készítése változó 

technikával. 

 

Ének-zene: az 

ünnepnek megfelelő 

énekek tanulása, 

előadása, zenehallgatás 

az ünnephez 

kapcsolódóan. 
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egyénileg is versek, énekek 

tanulása. 

Ünnepségen tevékeny részvétel, 

adekvát viselkedés. 

Kézimunkával hozzájárulás a 

kellékek elkészítéséhez. 

Az ünnepekkel kapcsolatos 

fogalmak gyakorlása, ismeretei 

csoportosítása. 

A különböző ünnepekhez tartozó 

eseményképek összehasonlítása, 

megkülönböztetése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ünnep, zászló, felvonulás, köszöntés, öröm, boldogság, ajándékozás, 

díszítés, csomagolás; 

ünnep, névnap, születésnap, fegyelmezett, vidám szomorú, boldog, 

hatalmas, díszes, ajándék, szeretet. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes  

 a mellékneveket, határozószókat, igéket használni. 

 bővíteni, és egyre pontosabban használni meglévő szókincsét a 

témakörök kapcsán. 

 a közvetlen környezetében található tárgyakat, eszközöket 

rendeltetésszerűen használni. 

 összehasonlításokat végezni, tud főfogalmi csoportosításokat végezni 

tárgyi cselekvéses szinten. 

 tájékozódni az intézmény területén. 

 a közvetlen környezetében található tárgyakat, eszközöket 

rendeltetésszerűen használni. 

 felsorolni, megnevezni az évszakok jellemző jegyeit, felismerni az 

évszakok változásait. 

 összekapcsolni a napszakokat és az étkezések megnevezését, az idő 

múlását napszakok viszonylatában eseményhez kötötten érzékelni, 

ismeri a munkanap, pihenőnap fogalmát. 

Ismeri a napok sorrendjét. 

 megevezni, azonosítani a környezetében leggyakrabban előforduló 

állatokat, növényeket, legfontosabb jellemzőikkel együtt. 

 elvégezni alapvető csoportosításokat. 

 egyre biztosabban használni a beszéd közlő és kérdező funkcióját. 

 együttműködni szociális kapcsolataiban, köszönni felszólítás nélkül, 

megfelelő módon; iskolán kívüli alkalmakon az elvárt módon 

viselkedni: fegyelmezi magát, tud sorba állni, várni ruhatárnál, 

pénztárnál. 

 aktívan részt venni a családi és iskolai ünnepeken. 

Ismer verseket, mondókákat, dalokat, és azokat mozgással, ritmussal 

tudja kísérni. Szívesen hallgat meséket, és részt vesz azok előadásában 

(szerepjáték, bábozás). 
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                                                        4. évfolyam 

 

A tantárgy segíti az egyszerű szabályok, utasítások megismerését, megértését, betartását, a 

társas érintkezési, kommunikációs formák, helyzetek megfelelő alkalmazását. Az utasítások 

és elvárások megértésében, betartásában, végrehajtásban erősíti a kitartást. 

Továbbá segíti a tágabb környezet személyi viszonyainak, kapcsolatainak 

megismerését, a tájékozódást, téri- időbeli relációk kialakítását, hagyományok, népszokások 

megismerését. A környezet szokásainak követése, a nemzeti ünnepek alkalmával az aktív, 

alkalomhoz illő megjelenés természetessé válik. 

Megvalósul a lényeges külső és belső tulajdonságok megismerése, a társakkal és a 

környezettel való kulturált kapcsolat felvétele, a kapcsolattartás formáinak fejlesztése, az 

együttműködési készség megalapozása, az alkalmazkodóképesség kialakítása.  

Megvalósul a testi, lelki egészségre, családi életre nevelés, a környezettudatosság és a 

szociális- állampolgári kompetencia fejlesztése. Erősödik a mindennapi élethelyzetekben való 

társas viselkedési formák automatikussá válása, a csoportok és a környezet által elvárt 

magatartási normák betartása. 

            Az anyanyelvi kommunikáció a tanuló környezetével korosztályának megfelelő 

módon történő kapcsolatteremtéssel, a megszólítások helyes és alkalomhoz illő 

megválasztásával, az egyszerű kommunikációs és metakommunikációs jelek értelmezésével, 

a tárgyak, személyek helyes megnevezésével, az utasítások megértésével fejlődik. Ezekhez 

járul az alapvető fogalmak megértése, adekvát használata, a magyar nyelv szabályainak 

megfelelő, egyszerű mondatok alkotásának gyakorlása és a környezetről lényeges 

információk megszerzése, rendszerezése, csoportosítása. 

A tantárgy segít mozgásos és verbális elemekkel előadni egyszerű verseket, 

mondókákat. Emellett környezetében és megjelenésében kialakul a tanuló igénye az 

esztétikumra, a harmóniára és a praktikumra.  

A hatékony, önálló tanulást a feladattudat megerősítése, a kitartás, az önellenőrzés és a 

javítás igényének kialakítása segíti. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Beszédfejlesztés, anyanyelv 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Egyre pontosabban végzi a tanuló az artikulációs gyakorlatokat. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Analóg mondatok utánmondása, alkotása. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Feladatokat egyre 

rutinosabban végezni. 

– Követni az artikulációs 

mozgásokat. 

– Sort alkotni képekről (balról 

jobbra kirakással). 

Ismeretek 

– Hallásfejlesztés, 

hangleválasztó, hangfejlesztő 

gyakorlatok. 

– Tárgyak megnevezése 

segítséggel. 

Mozgásnevelés: 

légzőgyakorlatok. 

 

Ének-zene: 

hallásfejlesztés. 
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– Megmutatni a megnevezett 

képet, illetve önállóan 

megnevezni. 

– Tárgyat kiválasztani, tárgyak 

képét azonosítani. 

– Analóg mondatokat képezni. 

– Mimikát, gesztusokat jól 

utánozni. 

– Jól használni a 

metakommunikációs jeleket. 

– Érzékelni a jól és hibásan 

ejtett hangok közötti eltérést. 

– Ismerni a gyűjtőfogalmakat. 

– Mondataiban bővítményt 

használni. 

– Képről néhány mondatot 

mondani. 

– Fogalmak és cselekvések 

összekapcsolása. 

– Kérdések alkotása (ki, mi, 

kik, mik, mit csinál, mit 

csinálnak?). 

– Gyűjtőfogalmak körének 

bővítése.  

– Igeragozás (jelen idő, múlt 

idő). 

– Főnevek toldalékai: 

helyhatározó és 

részeshatározó. 

– Mondatbővítés kérdőszó 

segítségével, tárgy, 

melléknév, helyhatározó 

alkalmazásával. 

– Tárgyak, személyek 

tulajdonságai. 

– Egyes és többes szám 

differenciálása, 

megfogalmazása. 

– Ok-okozati összefüggések. 

 

 

Tevékenység 

Bemutatás nyomán 

utánzógyakorlatok, tükör előtt 

önellenőrzéssel.  

A tanult gyakorlatok önálló 

végzése, és újabb, nehezebb 

feladatok elsajátítása. 

Egyre kisebb eltérésű hangpárok 

megkülönböztetése. 

Artikulációs mozgások utánzása, 

zönge hangoztatása, zenei 

hangokkal játék. 

Az izoláltan ejtett hangok 

tökéletesítése, ciklizálása, 

beépítése szótagba, rövid 

szavakba. 

Szó eleji hang leválasztása, a 

leválasztott hang fejlesztése. 

Képsorok olvasása balról jobbra 

haladással. 

A megnevezett kép kiválasztása.  

Tárgyak, képek sokaságával 

soralkotás. 

Eseményképről rövid mondat 

alkotása: alany, állítmány. 

Mondatalkotás képről kérdőszó 

Játékra nevelés: 

szabályjáték. 

 

Számolás-mérés: 

tájékozódás, időrend. 
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segítségével. 

A „-ban, -ben” ragok előfordulása 

cselekvő helyzetben. 

Mondatok bővítése hol? kinek, 

minek? kérdőszavak alapján. 

Melléknévvel a tárgy vagy kép 

milyenségének megfigyelése, 

megnevezése. 

Gyakorlás szituatív helyzetben. 

Egyszerűbb időrendi sorrendek 

felállítása. 

Témakörökhöz kapcsolódó 

szövegek, mondókák, versek 

tanulása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sor, soralkotás, képsor, azonos (olyan), különböző (más), eleje (szó), vége 

(sor), alá, fölé, mellé, ügyes, hibás. Beszédszervek és a kapcsolódó 

fogalmak ismerete. 

Tárgy, kép, sor, sok-kevés, figyelem, jó-rossz, kérdés, ruha, étel, gyümölcs, 

bútor. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Társadalmi érintkezési formák 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás Egyszerű szimbólumokat megért, használ a tanuló. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

A megismert, alapvető viselkedési szokások alkalmazása iskolai és 

otthoni környezetben. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Megnevezni családtagjait.  

– Gesztusokkal vagy képről 

megmutatni szülei 

foglalkozását, tevékenységét. 

– A „hol?” „mit csinál?” 

kérdéseket érteni, a maga 

módján válaszolni azokra. 

– Feladatot megérteni és 

aktívan közreműködni a 

végrehajtásban. 

– Kapcsolatokat reálisan 

megítélni. 

– Megfelelő módon köszönni, 

felszólítás nélkül.  

– Saját öltözékére vigyázni, ha 

hiányosságot tapasztal, 

jelezni. 

Ismeretek 

– Közlések gyakorlása 

tekintettel, gesztikulációval. 

– Gesztusjelek bővítése az 

egész test (fej, arc, kéz) 

területeire, foglalkozások 

köréből. 

– Otthoni és iskolai helyes 

viselkedési szokások 

számbavétele szükség szerint. 

– Szülők neve, testvérek neve, 

száma (segítséggel), 

családtagok tevékenysége 

(munkája). 

– Cselekvések megnevezése 

segítséggel. 

– A válaszok és a valódi 

Játékra nevelés: 

szerepjáték, didaktikus 

játék,  

szabály-játék. 
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– Iskolán kívüli alkalmakon az 

elvárt módon viselkedni. 

– Fegyelmezni magát, sorba 

állni ruhatárnál, pénztárnál.  

események összehasonlítása. 

– Kívánságok kifejezése, helyes 

megfogalmazása. Mások 

kívánságainak meghallgatása, 

teljesítése. 

– A segítség kérésének módjai. 

– Téri tájékozódás, saját élettér 

helyes ismerete, biztonságos 

közlekedés benne. 

– Távolságtartás játék és baráti 

kapcsolat esetén üzletben, 

utcán, nyilvános helyen. 

– Kapcsolat első lépése:– 

ismerős gyermekkel, felnőttel, 

– ismeretlen gyermekkel, 

felnőttel, – újonnan 

megismert emberekkel. 

 

Tevékenység 

Cselekvéssorok végrehajtása 

utasítás, rajz, kép alapján. 

Adott érzelem megjelenítése (pl. 

hívás, büszkeség, győzelem stb.). 

Illő és illetlen viselkedések 

megkülönböztetése a helyzetnek 

megfelelően. 

A segítség kérésének gyakorlása 

szituációs játékok segítségével. 

Élő szituációban apa, anya 

szólítása, névvel azonosítása.  

Fényképen anya, apa, testvérek, 

nagyszülők megmutatása. 

Mit csinál? Hol van? kérdésre 

szóval, egyszerű mondattal, 

gesztusokkal válaszol a tanuló. 

Bábokkal lejátssza az egyszerűbb 

helyzeteket. 

Keresztnevet hallás alapján az 

illető személyhez köti. 

A képhez tartozó saját érzések 

megfogalmazása. A képen 

felismert érzelmek megnevezése. 

Szituációs helyzetekben a 

kívánságok realitásának 

megítélése.  

Helyes, helytelen kívánságok, 

visszautasítás megfogalmazása. 

A távolságtartás fokozatai barát, 

családtag, vendég és ismeretlen 

esetében. 
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Az elkövetett hibák felismerése, 

javítása legyen természetes. 

Közös játék során szabályok 

betartása, a vereség elviselése, 

öröm társai sikere fölött. 

Mozi-, cirkusz- és 

színházlátogatások alkalmával 

érdeklődés, társak és a többi néző 

zavarása nélkül. 

A köszönés formáinak 

(megtanulása és) gyakorlása. 

Beszélgetés közben egymás 

türelmes meghallgatása 

természetes módon a mindennapi 

kommunikációban. 

Kis csoportban részvétel 

kulturális és sporteseményeken, 

viselkedés megfelelő módon. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jó gyerek, boldog, vidám, félős, ijedt, mérges, tanácstalan, szégyenlős, 

kérem, nem tudom megtenni, elromlott, hibás, javítható, segítség, gondoz, 

szabadidő, szabály, csalás, győzelem, vereség,  

itt-ott, messze-közel, szeret-nem szeret, barát, vendég, ismerős-ismeretlen, 

csend, figyelem, előadás, szünet, taps, tetszett, érdekes, unalmas, szeretnék 

kimenni. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Testünk és személyes teendők Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás A tanuló eligazodik a lateralitás területén. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

A személyes teendők egyre biztosabb ellátása. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Időhatározókat és 

mellékneveket használni. 

– Megmutatni önállóan a 

megnevezett testrészt, 

érzékszervet babán és saját 

magán. 

– Elvégezni rutinszerűen az 

iskolában szokássá vált kéz- 

és fogmosást.  

– A WC-t, mosdót kevés 

segítséggel megfelelően 

használni. 

Ismeretek 

– Testünk. Testrészek 

megnevezése, megmutatása. 

– Kézmosás, fogmosás, WC-

használat. 

– Betegség, egészség. A 

tisztaság és egészség 

kapcsolata. 

– Köröm, haj, szempilla 

megnevezése, ápolása, az 

ápoláshoz használt eszközök 

megnevezése.  

Játékra nevelés: 

szerepjáték, szabály- 

játék, didaktikus 

játékok. 

 

Életvitel és gyakorlat: 

személyes 

szükséglettel 

kapcsolatos teendők. 
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– Az ápolt és ápolatlan (haj), 

tiszta és piszkos (köröm) 

megkülönböztetése. 

– Ismerni saját holmiját. 

– Gondosan, rendesen öltözni, 

vetkőzni. 

– Megállapítani, és jelezni 

szüleinek, tanárainak, ha 

ruhája gombhiányos.  

– Megfelelő viselkedést 

tanúsítani a közös étkezések 

alkalmával. 

– Főétkezéseket megnevezni, 

megmutatni. 

– Néhány jellemző ételt 

felsorolni napszakhoz 

rendelve. 

– Ismerni az étkezéseket 

megelőző előkészületek 

sorrendiségét, kellékeit és 

azok megfelelő használatát. 

– Fodrász, kozmetikus, 

manikűrös műhelyének 

látogatása, munkájának és 

eszközeinek megfigyeltetése 

– Öltözködés. Az öltözködés 

sorrendje. 

– Irányítás mellett a 

ruhadarabok, ruházat 

részeinek megnevezése. 

– Évszakoknak megfelelő 

öltözködés. 

– Kopott és új ruhák 

különbségei és hasonlóságai. 

– Étkezés. Főétkezések. Terítés. 

Néhány étel megnevezése.  

– Az étkezésnél használt 

eszközök megnevezése 

segítséggel. 

– Tízórai, uzsonna napszakhoz 

rendelése. 

– Reggel – reggeli, dél – ebéd, 

este – vacsora. 

– Ételféleségek, eszközök 

csoportosítása. 

– Ünnepi étkezés, ünnepi ételek 

és meleg ételek. 

– A hetes, napos munkája. 

 

Tevékenység 

Tanórán, szemléltető eszközökön, 

saját magán, társán a testrészek 

megmutatása és megnevezése. 

A testrészeket és azok funkciói 

egymáshoz rendelése. 

Érzékszervei megnevezése. 

A test tisztításának megnevezése, 

folyamatának bemutatása. 

Fésülködés, helyes fogmosás, 

körömápolás gyakorlása. 

Higiénés szokások gyakorlása. 

WC-használat helyes 

sorrendjének megnevezése képek 

segítségével. 

Betegség, egészség jellemzőinek 

megfigyeltetése. Játékos 

helyzetekben gyakorlás. 

Tisztasági felelős a tisztség 

vállalásával tanulótársai haját, 

körmét naponta megnézi, jelzi, 

mit tapasztal. 
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Képről a pozitív és negatív 

tulajdonságok megállapítása. 

Az öltözködés menetének 

elmondása, illetve a ruhadarabok 

megmutatása. 

Az alsó ruhák, majd a felsők 

önálló kiválasztásával öltözködés. 

Cipzárt felhúzása, gombolás. 

Gallér, zsebek igazítása. 

Próbálkozás a ruhát 

összehajtására, helyre rakására. 

Baba öltöztetése. 

Öltözés-vetkőzés gyakorlása 

játékhelyzetekben (verseny). 

Nap mint nap felsőruházata 

nevének ismétlése. 

Annak elmesélése, milyen 

sorrendben öltözött reggel, az 

alsó-felső fogalmának tudatos 

differenciálásával. 

Babák öltöztetése. Papírbabák 

ruháinak összeválogatása. 

Nevezze meg önállóan a ruhák 

színeinek, egyéb jellemzőinek 

önálló megfogalmazása. 

Nap mint nap közösen és 

egyenként is, és mint napos, a az 

étkezéssel kapcsolatos teendők és 

a kulturált étkezés gyakorlása. 

Higiénés szokások, a tisztaság, az 

asztalrend megteremtése, 

megtartása. 

Szokásos ételek megnevezése. 

Étkezési előkészületek 

gyakorlása, kézmosás. 

Reggeli, ebéd, uzsonna – 

szituációs játékok. 

Segítséggel az étkezéshez 

szükséges kellékek összegyűjtése 

és előkészítése, terítés, elpakolás. 

Az ételeket megnevezése.  

A hetes, illetve napos teendőinek 

megnevezése, feladatai 

bemutatása.  

Az ünnepi étkezés jellemző 

kellékeinek kiválogatása képek 

alapján.  

A konvencionális beszédformák 

gyakorolása és tudatos 

használata: 
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„Jó étvágyat!”„Kérem szépen!” 

„Köszönöm szépen!”.  

Ünnepi szokások kialakítása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jó étvágyat! Köszönöm! Tízórai, uzsonna, ételek, evőeszközök, hetes, 

napos, feladat, terítés, leszedés, finom, folyékony, illatos, kemény, puha, 

éhség, szomjúság, alsóruházat, felsőruházat, méret, 

kopott, új, divatos, elavult, régimódi, felsőtest, alsótest, felső végtag, alsó 

végtag, sovány, kövér, szűk, bő, nagy méret, kis méret, 

körömápolás, arcápolás, hajápolás, tiszta, piszkos, ápolt-ápolatlan, 

egészséges–beteg, kezelés.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Tájékozódás térben 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás A tanuló biztonsággal tájékozódik szűkebb környezetében. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Téri tájékozódás függőleges és vízszintes, előre és hátra irányban. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Analóg mondatokat alkotni. 

Hol? Hova? kérdéseket 

megérteni. 

– Mondataiban használni a 

bővítményeket. 

– Ismerni a gyűjtőfogalmakat. 

Beszédkészségének 

megfelelően egy-két 

összefüggő mondatot 

mondani. 

– Mellékneveket, 

határozószókat használni, 

kérdezni, hangsúlyozni. 

– Rendet tenni maga körül 

munkája befejezése után. 

– Biztonsággal és bátran lépni 

az iskola különböző 

helyiségeibe. 

– Ismerni a villanykapcsolók 

helyes működését. 

– Ismerni a játékok, 

sporteszközök helyét és 

felhasználási módját. 

– Az otthon, az iskola és a 

tanterem rendjét, tisztaságát 

természetesnek és fontosnak 

Ismeretek 

– Tárgy megnevezése téri 

helyzetben. Tárgykeresés. 

– Helyhatározószók gyakorlása 

folyamatosan. 

– Iskola – otthon, udvar, 

játszótér, sportpálya. 

– A játék- és sporteszközök 

megnevezése segítséggel. 

– Alaposabb tájékozódás a 

terem tárgyai, tartozékai 

között. 

– A „hol van?” és a „hova 

való?” megértése. 

– A padlás, pince megismerése, 

funkciójának megnevezése 

irányítással. 

– Falusi padlások, pincék 

megismerése a valóságban és 

olvasmányokból. 

– Képek alapján az ismeretek 

elmélyítése. 

– Az iskola környéke. 

– A lakás további helyiségei, 

illetve a fő helyiségek 

alaposabb megfigyelése. 

Mozgásnevelés: térbeli 

tájékozódás. 

 

Számolás-mérés: 

tájékozódás: 

helymeghatározás, 

viszonyítás, fő irányok. 

 

Olvasás-írás: 

térorientációs 

gyakorlatok: téri 

relációk megnevezése. 

 

Játékra nevelés: 

szerepjáték, didaktikus 

játék. 
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tartani. 

– Felszólítás nélkül, 

rutinszerűen betartani a 

közlekedési szabályokat 

(lámpa, zebra, körülnézés). 

– Felismerni könyvből, képről 

is a valóságban tapasztaltakat. 

– Megnevezni a közlekedési 

eszközöket, a villamos, troli, 

metró, busz utasterét, 

vezetőfülkéjét. 

– Ismerni az iskola utcájának 

nevét. 

– Eszközök és azok funkciói. 

– Háló, nappali, konyha, 

gyerekszobák, fürdő, kamra 

jellemzői. 

– Mit hol találunk, mit 

csinálunk vele, milyen 

tulajdonságai vannak? 

– Utca – közlekedés. Az utcák 

jellemzői. 

– Gyalogos- és járműforgalom. 

– Jelzőlámpák, jelzőtáblák. 

Sorompó, fénysorompó. 

– Közlekedési eszközök 

ismeretének bővítése. 

– Közlekedési szabályok, 

viselkedési normák. 

– Közlekedési és utazási 

szabályok betartása. 

– Balesetek megelőzésének 

feltételei. 

– Mentő, tűzoltó, rendőrségi 

autók jellemzői. 

 

Tevékenységek 

Képen látható tárgy téri 

helyzetének megkeresése. 

Mondatalkotás helyhatározóval és 

cselekvéssel. Helyviszonyok 

gyakorlása. 

Helyhatározó szót tartalmazó 

utasítások végrehajtása. Mozgás 

megadott irányba. 

Tanórákon és tanórán kívül is a 

tanulónak kedves helyiségekben 

figyelmes tájékozódás az 

eszközök, tárgyak között. 

Kapcsolat keresése más 

helyiségek különbözőségét, 

azonosságait illetően.  

Sporteszközök, játszótéri elemek 

alaposabb megfigyelése, a 

tapasztaltak megfogalmazása, 

helyes, balesetmentes 

használatuk. 

Kérésre a kívánt eszközök 

kiválasztása. 

Képek alapján az emlékek 

felidézése, megnevezéssel, 

főfogalom alá rendeléssel. 

Maketten vagy képeken lakás 
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berendezése, emlékezve, illetve 

felhasználva saját lakóhelye 

példáját. 

A helyiségek berendezési 

tárgyainak összeválogatása és 

megfelelő elhelyezése. 

A konyhai eszközök 

szétválogatása és megfelelő 

helyre történő elpakolása. 

Szituációs játékokban főzés, 

takarítás megjelenítése, imitálása. 

Utcai séta alkalmával spontán 

megfigyelés. 

Képek alapján emlékezetből a 

látottak azonosítása, 

megnevezése. 

A tanult eszközök főfogalmak alá 

rendezése, megnevezése.  

A tanuló játékos formában 

alkalmazza, megjeleníti a 

látottakat. 

Az utca megfigyeltetése, hangok, 

zajok megnevezése. 

Jelzőlámpák utasításának 

betartása. Zebra használata. 

Közlekedési eszközök színeinek, 

méreteinek megfigyelése – 

összehasonlítása. 

Rendőrös-közlekedéses játékban 

maketten vagy tanpályán a 

tanultak gyakorlása, az iskolába 

vezető út eljátszása. 

Az iskolába jutás során igénybe 

vett járművek megnevezése, 

utcanevek megemlítésével, 

segítséggel. Gyalogosan az 

útvonal utcáit megnevezni. 

Megkülönböztető jelzések 

megismerése, felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világos, sötét, kapcsoló, egészséges, egészségtelen, veszélyes, biztonságos, 

erős, gyenge; 

padlás, pince, raktár, fönt, lent, piszkos, régi, új, magas, hideg/hűvös, 

nedves, hordó, kosár, prés. 

Helyiségek, eszközök, főzőeszközök, evőeszközök, sötétítés, világítás, 

takarítás, felújítás, pihenés, éjszaka, ágyazás, érkezés, indulás, bejárat, 

kijárat, helyre tesz, rend, rendetlenség.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Tájékozódás időben 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás A tanuló a változásokat érzékeli. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Az idő fogalma és a kapcsolódó cselekvések összekötése. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Ismerni a munkanap, 

pihenőnap fogalmát, a 

napszakok és étkezések 

megnevezését. 

– Ismerni az évszakok jellemző 

jegyeit, felsorolni, 

megnevezni. 

Összehasonlításokat végezni.  

– Társára figyelni, vele 

beszélgetni, segíteni 

munkáját. 

– Követni és teljesíteni a 

pedagógus kéréseit. 

– Felismerni képekről, 

biztonsággal az évszakokat, a 

jellemző képeket kiválasztani, 

összerendezni. 

– Automatikusan sorolni a hét 

napjait, a hétvégi napokat 

kérdésre kiválasztani. 

– Érdeklődni, tájékozódni, 

segítséggel naptárban is.  

– Használni a ma, tegnap, 

holnap fogalmát. Mesélni 

napi élményeiről. 

– Elhelyezni a napszakokat 

illetően a különböző 

cselekvéseket, történéseket. 

– Beszédében ragokat, 

határozószavakat, igekötőket 

használni. 

Ismeretek 

– Időfogalmak bővítése. 

– Napok, napszakok. A hét 

napjai. Hétvégi napok. 

– A hét napjainak jelölése, az 

aktuális nap megjelölése, 

megnevezése. 

– Napszakok összekapcsolása 

cselekvésekkel. Napszakok 

sorrendje, napszakok és 

tartózkodási hely megjelölése 

(állandó szimbólumok, 

megjelölés használata). 

– Tegnap, ma, holnap 

fogalmának kialakítása. 

– Reggel– dél – délután – este, 

a kapcsolódó rutinszerű 

tevékenységekkel. 

– Évszakok, időjárási 

jelenségek megnevezése 

segítséggel. 

– A négy évszak jellemzése. 

– Nevük megtanítása, képről 

történő azonosítás. Évszakok 

változásainak megfigyelése. 

 

Tevékenységek 

Napi rendszerességgel az aktuális 

nap bejelölése naptárba, vagy 

egyéb helyre, a „tegnap … volt”, 

„holnap … lesz” kifejezések 

használata segítséggel. 

Napszakok jelölése, 

megnevezése, képválogatás, 

cselekvések napszakhoz 

rendelése (éjjel, nappal, reggel, 

délelőtt, délben, délután, este), 

napszakokhoz kapcsolódó 

étkezések. 

Játékra nevelés: 

szerepjáték, didaktikus 

játék. 

 

Számolás-mérés: 

tájékozódás: naptárban, 

napszakok, igeidők, 

életkor. 
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A napszakoknak megfelelő 

tevékenységek ismerete.  

Kérdésre válaszolva a napszakok 

és a napszakokhoz kapcsolódó 

események felsorolása. 

Képes napirend készítése. Képes 

órarend készítése. Napirend 

összeállítása. 

Séták és udvari játék alkalmával 

az időjárással kapcsolatos 

ismeretek, megfigyelések 

gyűjtése. 

Télen a téli sportok, nyáron a 

fürdőzés emlékeit őrizve az 

iskolában képekről felidézés, 

kiegészítve egyéb történésekkel. 

Képek gyűjtése, szortírozása. 

Téli-nyári ruhák válogatása, 

közös halmazba helyezve a 

köztes (is-is) ruhadarabokat vagy 

képeket. 

A hét napjainak felsorolása jó 

sorrendiséggel, saját életének 

eseményei hozzárendelése. 

A hétvégi napok kiemelése, 

jelölése jellemző képpel. 

Heti program összeállítása képes 

formában, egyszerű jelképekkel. 

Saját szakköri programjainak 

naphoz, napszakhoz rendelése. 

Képről a saját heti elfoglaltság 

mutatása, elmondása. 

Évszakok jellemzőinek 

megfigyelése (a tanév során 

folyamatosan megfigyelések 

végzése), képekről az évszakok 

felismerése, megnevezése. Téli-

nyári sportok megnevezése. 

Beszédében melléknevek, 

határozószók, igék használata. 

Mesék (versek, dalok) az 

évszakokról, napokról, 

napszakokról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Napok neve, napszakok neve, napszakokhoz kötött étkezések neve. 

Évszakok, időjárás, tél, tavasz, nyár, ősz, hideg, meleg, sportok, napsütés, 

szél, szeles, viharos, hófehér, jég, fürdőzés, napozás, síelés, szánkózás, 

havazás, dér, jég, tegnap, ma, holnap, elmúlt, lesz, munkanap, hétvége, 

pihenőnap, program, nap, felkelő nap, lenyugvó nap.  

 



658 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Élőlények 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Állatokhoz, növényekhez érdeklődve közelít. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

A növények és állatok közötti azonosságok, különbözőségek 

megmutatása, megnevezése. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Szeretni a természetet. 

Megnevezni néhány növényt, 

virágot, zöldséget kép 

alapján. 

– Növényeket gondozni.  

– A tanultak alapján 

összehasonlítani, 

megkülönböztetni, főfogalom 

alá rendezni, emlékezetből 

felsorolni a látottakat. 

– Érdeklődéssel szemlélni a 

körülötte lévő élővilág 

létezését. 

– Egyre hosszabban 

megfigyelni, összpontosítani. 

– Érteni a rész-egész viszonyát. 

– Megfogalmazni kérdéseket, 

kérdésre válaszolni. 

– Gondolatokat, élményeket 

mondatokban 

megfogalmazni.  

– Szeretni az állatokat, 

felismerni, megnevezni őket. 

– Lehetőség szerint 

háziállatokat otthon, 

segítséggel gondozni. 

– Szerepjátékokban egyszerű 

mozgásokat és hangokat 

utánozni. 

– Bővíteni szókincsét a 

határozószókkal, igékkel, 

használni a felkiáltó 

mondatot. 

Ismeretek 

Növények: 

– Virágok felismerése, 

egyeztetési gyakorlatok 

segítségével. 

– Gyümölcsök, zöldségek 

megfigyelése, megnevezése, 

csoportosítása. 

– Pálmaház, füvészkert, házi 

kert, liget, erdő, parkok 

megtekintése. 

– Konyhakert fogalmának 

kialakítása. Konyhakert 

növényei, nevük, színük, 

ízük.  

– Növény részeinek 

bemutatása, megnevezése.  

– Zöldségfélék. 

– Kertek, virágok. Virágoskerti 

illatok, színek, formák. 

 

Állatok: 

– Baromfiudvar fogalma. 

Lakóinak felismerése, 

megnevezése. Jellemző külső 

tulajdonságaik megnevezése 

segítséggel, táplálékuk, 

lakhelyük megismerése. 

– Háziállatok és kicsinyeik, 

megnevezésük. 

– Gazdasági udvar fogalmának 

kialakítása. 

– Néhány erdei állat 

bemutatása. 

 

Tevékenységek 

Virágoskert virágainak 

felismerése, megnevezése. 

Ábrázolás-alakítás: 

növény- és 

állatábrázolások, 

festmény, rajz, 

színezés, agyag, 

gyurma.  

 

Ének-zene: 

dalok a témákkal 

kapcsolatban. 

 

Játékra nevelés: 

szerepjáték, didaktikus 

játék. 
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Élő virágok azonosítása a képen 

láthatókkal. 

Az osztályban, folyosón, udvaron 

található virágok, növények 

megfigyelése. 

Szín, forma egyeztetése, 

megnevezése. 

Hajtások ültetése, növény 

locsolása. A vázákban víz 

cserélése. 

Gyümölcsök felsorolása és 

képekhez rendelése.  

Zöldségek megnevezése, ízük, 

illatuk felismerése. 

Egy-egy növény részeire bontása, 

a részek megfigyelése, 

megnevezése. 

A növénycsoportok 

megfigyelése, tapintása, szaglása, 

ízlelése. 

Tanulmányi séta eltérő 

évszakokban lehetőség szerint 

azonos helyszínre 

Képeken a tanultak megkeresése, 

felismerése. 

Csoportosítás főfogalmak alá. 

Kertészkedés (lehetőség szerint: 

cserépben, virágládában, 

kiskertben). 

Oktatófilmen vagy vidéki 

látogatáson a baromfiudvar 

megtekintése.  

Ismerkedés a haszonállatokkal, 

szárnyasokkal, emlősökkel. 

A jellemzőik, hangjuk, mozgásuk 

stb. megfigyelése. 

Állatok etetése, táplálékuk 

megnevezése segítséggel. 

Állatkerti séta, állatsimogatás. 

Háziállatok. Vadállatok. 

Kedvenceink. Beszélgetés, 

csoportosítás.  

Élő környezetben a legismertebb 

állatok jellemzőinek, 

kicsinyeinek megfigyelése, 

megnevezése. Összehasonlítás, 

megkülönböztetés. 

Tanórán könyvek, képek alapján 

a látottak felidézése. 

Tulajdonságaik alapján 
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főfogalom alá rendezés.  

Állatok mozgásának utánzása, 

tulajdonságaik megnevezése. 

Mesék az állatokról. Állatos 

versek, dalok tanulása.  

Mesék dramatizálása során 

állathangok utánzása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Élő, műanyag, illat, íz, zamatos, ízes, édes-savanyú, nagy-kicsi, gömbölyű, 

hosszúkás, növekedés, hervadás, elpusztul, kihajt, hajtás, ág, rész – egész, 

gyökér, szár, levél, virág, termés, konyhakert, zöldségfélék, virágok, szín, 

forma, íz, illat, ehető – nem ehető, 

baromfiudvar, gazdasági udvar, háziállatok, hasznos, kölyök, ellés, fialás, 

vemhesség, nagy-kicsi, szelíd, harapós, karmolás, dorombol, baromfi, 

szárnyasok, emlősök, lassú-gyors – fürge, veszélyes, vad, erős-gyenge. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 7. Előkészület a felnőtt életre 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás A tanuló türelmesen várakozik, szemlélődik vásárlás során. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Biztonsággal eligazodás a boltban. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Beszédében mellékneveket, 

határozószavakat, igekötős 

igéket használni. 

– Emlékezetből néhány 

jellemzőt felsorolni a látott 

termékekből. 

– Termékeket megvizsgálni 

tulajdonságaik alapján. 

– Megnevezni vagy 

megmutatni, melyik termék 

hova tartozik. 

– Ismerni és használni a 

napszakok szerinti üdvözlési 

módokat. 

– Megnevezni, megmutatni a 

látottakat.  

– Felismerni a jellemző 

jegyeket, a megismert 

tárgyakkal, képekkel 

csoportosításokat végezni.  

– Környezetében élő emberek 

munkáját érdeklődéssel 

Ismeretek 

– Üzlet, vásárlás. Közös 

vásárlás, áruféleségek 

megnevezése segítséggel. 

– A környék különböző üzletei. 

– Ruházati bolt. Papírbolt. 

Élelmiszerbolt. Pizzériák. 

Cukrászdák. Virágbolt. 

– Vásárlás önkiszolgáló 

boltban, viselkedési szabályok 

betartása. 

– Az üzlet különböző 

pontjainak megfigyelése.  

– Áruféleségek vásárlása, 

csoportosítása. 

– Foglalkozások. A tanuló 

tágabb környezetében 

előforduló, különböző 

foglalkozású emberek 

munkájának megismertetése, 

eszközeik bemutatása, 

csoportosítása.  

Játékra nevelés: 

szerepjáték, didaktikus 

játék. 
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figyelni. 

– Köszönni, kérdezni.  

– Türelemmel figyelni, ha 

mesterember, munkát végző 

felnőtt megmutat, vagy 

magyaráz valamit. 

– Elemi szinten egymáshoz 

rendelni a munkaeszközöket 

és a különböző 

foglalkozásokat. 

– Egyeztetni képek alapján a 

látott mesterségeket, 

tevékenységeket, 

szerszámokat. 

– A látott eszközök közül a 

legjellemzőbbeket 

megnevezni, megmutatni. 

– Szerepjátékban gesztusokkal 

kifejezni magát. 

– Iparosok munkájának 

megismerése, eszközeik 

csoportosítása. 

– Asztalos, villanyszerelő, 

kőműves, vízvezeték-szerelő, 

rádió-, tv-szerelő, pék, 

cukrász, fodrász, szabó, 

orvos, nővér, gyógyszerész. 

– Iparosok munkájának 

megismerése, eszközeik 

csoportosítása. 

 

Tevékenységek 

Séta alkalmával a különböző 

üzletek kirakatainak 

megfigyelése, az áruféleségek 

felsorolása. 

Az áruk nézegetése, 

megnevezése, megmutatása, 

csoportosítása, főfogalom alá 

rendezése. 

Szervezett közértlátogatás 

alkalmával önállóan 

összeválogatott áruk kosárba 

gyűjtése és a pénztárhoz vitele. 

Tanár kérésére a tanuló megkeres 

bizonyos árucikkeket, megnevez, 

megmutat, tapint, tapasztal. 

Az emberi érintkezési formák 

gyakorolása: köszönés, kérés, 

megköszönés. 

Szituációs játékokban a tanultak 

megjelenítése.  

A fizetés módja (készpénz, 

bankkártya). Csomagolás (ha 

lehet, nem műanyag zacskó 

használatával, inkább kosár, 

textil). 

Köszönés az iskola dolgozóinak, 

érdeklődés munkájuk iránt. A 

műhelyekben (karbantartó, 

takarító, konyhai és irodai 

dolgozók) részfeladatok 

megtekintése, szerszámok 

megismerése, megnevezése. 

A környéken lévő 

asztalosműhely, cukrászda, 

varroda, üzletek megtekintése. 

Egy-egy részfeladat 

megfigyelése, szerepjátékokkal 
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rögzítése, felidézése. 

Tanári felügyelettel, illedelmesen, 

az udvariassági szokásokat 

betartva a mesteremberek 

műhelyeinek, eszközeinek, 

munkamozdulatainak 

megfigyelése. 

Megismerkedés a tárgyak 

tulajdonságaival és néhány 

munkafolyamat kezdő és végső 

állapotával (kenyér készítése, 

hajvágás, ruha varrása). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Húsféle, vegyi áru, pékáru, konzervek, papíráru, ital, édesség; 

iparos, faanyag, kábel, zsinór, áram, veszélyes, forró, éles, hosszú, rövid, 

nedves, száraz, nehéz, könnyű, megrendel, ráfizet,  

foglalkozás, szakma, titkárnő, adminisztrátor, gondnok, karbantartó, 

varrónő, műhely, iroda, feladat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
9. Ünnepek 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
A tanuló alkalomhoz illő ruházatban jelenik meg az iskolai 

ünnepélyeken. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Az adott év ünnepi eseményeinek felidézése emlékezetből. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Szívesen és aktívan készülni 

az ünneplésre. 

– Rövid, egyszerű dalt, verset 

az ünnephez kapcsolni. 

– Közös feladatot pontosan, 

fegyelmezetten végrehajtani. 

– Az események szereplőit, 

kellékeit megfigyelni, azokat 

visszaidézni, elmesélni, 

megmutatni. 

– Az ünnepek hangulatát 

átérezni. 

– Egyre aktívabban 

bekapcsolódni egyénileg is az 

ünnepi készülődés 

folyamatába. 

– Rövid szereplést, feladatot 

vállalni a műsorból.  

Ismeretek 

– Verstanulás. Dalok tanulása. 

– Szereplés az ünnepségeken, 

alkalomhoz illő ruházat, 

viselkedés kialakítása, 

gyakorlása. 

– Társadalmi, iskolai, családi 

ünnepek, névnapok további 

megünneplése. 

– Közös ajándékkészítés. 

– Terem dekorációjához díszek 

készítése. 

 

Tevékenységek 

Készülődés az ünnepre. 

Verstanulás, énekek gyakorlása. 

Önálló feladat végrehajtása 

(ajándék vagy jelkép készítése, a 

Ábrázolás-alakítás: 

dekoráció, ajándék 

készítése változó 

technikával. 

 

Ének-zene: az 

ünnepnek megfelelő 

énekek tanulása, 

előadása, zenehallgatás 

az ünnephez 

kapcsolódóan. 
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– Ismerni verset, dalt 

valamennyi ünnepről. 

– Társait biztatni, együtt örülni 

örömeiknek, sikereiknek. 

– Képekről felismerni, 

megnevezni az ünnepeket, 

felsorolni jellemzőiket. 

felhasznált anyagok 

megnevezése, jellemzése). 

Tanulótárs, tanár, szülő 

felköszöntése. 

Képekről az ünnepek felismerése, 

azonosítása szóban. 

Udvariassági szokások 

gyakorlása. 

Tanulótársaival közösen és 

egyénileg is versek, énekek 

tanulása. 

Ünnepségen tevékeny részvétel, 

adekvát viselkedés. 

Kézimunkával hozzájárulás a 

kellékek elkészítéséhez. 

Az ünnepekkel kapcsolatos 

fogalmak gyakorlása, ismeretei 

csoportosítása. 

A különböző ünnepekhez tartozó 

eseményképek összehasonlítása, 

megkülönböztetése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ünnep, zászló, felvonulás, köszöntés, öröm, boldogság, ajándékozás, 

díszítés, csomagolás; 

ünnep, névnap, születésnap, fegyelmezett, vidám szomorú, boldog, 

hatalmas, díszes, ajándék, szeretet. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes  

 az egyre tisztább hangképzésre, a pontosabb artikulációra. 

 a mellékneveket, határozószókat, igéket és egyre gyakrabban a 

viszonyszavakat és a melléknévfokozást is használni. 

 bővíteni, és egyre pontosabban használni meglévő szókincsét a 

témakörök kapcsán. 

 együttműködéssel végrehajtani a tevékenységeket. 

 örömmel és figyelemmel megmutatni képen családját, megnevezni 

családtagjait, ismeri közvetlen családi viszonyait, gesztusokkal vagy 

képről meg tudja mutatni szülei munkáját. 

 a közvetlen környezetében található tárgyakat, eszközöket 

rendeltetésszerűen használni. 

 összehasonlításokat végezni, tud főfogalmi csoportosításokat végezni 

tárgyi cselekvéses szinten. 

 tájékozódni az intézmény területén. 

 a közvetlen környezetében található tárgyakat, eszközöket 

rendeltetésszerűen használni. 

 felsorolni, megnevezni az évszakok jellemző jegyeit, felismerni az 

évszakok változásait. 

 összekapcsolni a napszakokat és az étkezések megnevezését, az idő 
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múlását napszakok viszonylatában eseményhez kötötten érzékelni, 

ismeri a munkanap, pihenőnap fogalmát. 

Ismeri a napok sorrendjét. 

 megevezni, azonosítani a környezetében leggyakrabban előforduló 

állatokat, növényeket, legfontosabb jellemzőikkel együtt. 

 elvégezni alapvető csoportosításokat. 

 egyre biztosabban használni a beszéd közlő és kérdező funkcióját. 

 együttműködni szociális kapcsolataiban, köszönni felszólítás nélkül, 

megfelelő módon; iskolán kívüli alkalmakon az elvárt módon 

viselkedni: fegyelmezi magát, tud sorba állni, várni ruhatárnál, 

pénztárnál. 

 aktívan részt venni a családi és iskolai ünnepeken. 

Ismer verseket, mondókákat, dalokat, és azokat mozgással, ritmussal 

tudja kísérni. Szívesen hallgat meséket, és részt vesz azok előadásában 

(szerepjáték, bábozás). 
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5. évfolyam 

 

A tantárgy fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelésben, ahol a szabályok, utasítások 

fokozatos bővítésével, megértésük, végrehajtásuk gyakorlásával saját tevékenységekben és a 

másokkal való kapcsolatokban, a felelősségtudat elmélyítésével a szituációs játékokon, 

meséken keresztül, a jó – rossz, pozitív – negatív példák elkülönítésével, felismerésével 

találkozik a tanuló. A fejlesztési területet az iskolai élet szabályainak betartásával, a deviáns 

magatartás felismerésével, az irodalmi művek megismerésén keresztül az emberi értékek 

elismerésével, pozitív és negatív személyiségjegyek megkülönböztetésével, felismerésével, 

példaképek bemutatásával támogatja. 

A nemzeti azonosságtudat és a hazafias nevelés fejlődését a közösséghez tartozás 

érzésének kialakításával, a közösségért tenni akarás igényének fejlesztésével, népszokásokon 

keresztül a hagyományok ápolásával, és a nemzeti ünnepek legfontosabb jelképeinek, 

példaképeinek megismertetésével segíti. Eléri, hogy a tanuló aktívan működjön közre nemzeti 

ünnepek és megemlékezések alkalmával, ismerje a környezetében előforduló legfontosabb 

nemzeti emlékhelyeket. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése a saját érzelmek felismerésével és 

kifejezésével, az adekvát, kulturált közösségi viselkedés alapvető szabályainak betartásával, 

minél kevesebb pedagógiai segítségnyújtás mellett, és az iskolai, és más intézményi 

környezetben a megfelelő stílusú és hangnemű kommunikáció és viselkedés alkalmazásának 

fejlesztésével valósul meg. 

A családi életre nevelést a családi és más közösségi kapcsolatok közötti különbség 

felismerése, a családi ünnepek szokásainak, kommunikációs formáinak gyakorlása, az 

adekvát magatartás szabályainak megnevezése és az év során aktuális családi ünnepek 

idejének megismerése támogatja. 

A testi és lelki egészségre nevelés megvalósul a higiénés szokások, tevékenységek 

megnevezésével, eszközök, anyagok felismerésével, kiválasztásával, az időjárásnak, 

tevékenységnek megfelelő öltözék összeállításával, a kiegészítők megnevezésével és az 

önálló ízlés kialakításával. Mindemellett a közlekedési szabályok ismerete és betartása, a 

képességeknek megfelelő méretű térben az önálló közlekedés fejlesztése játszik fontos 

szerepet. 

A fenntarthatóságot és a környezettudatosság fejlődését a környezeti jelenségek 

változásainak és hatásainak megismerése, a környezet élőlényeinek megfigyelése, 

csoportosítása, megnevezése, a környezet tárgyainak a gyakorlati életben betöltött funkciói és 

az egészséges és káros szokások, veszélyes anyagok megismerése, megnevezése szolgálja. 

A médiatudatosságra nevelést a különböző infokommunikációs technológiai eszközök 

megnevezése, rendeltetésszerű használatuk megismerése, a valóság és képzelet 

elkülönítésének kialakítása, a mértékletességre nevelés terén segíti. 

Az anyanyelvi kommunikációs kompetencia, a környezetnek és helyzetnek megfelelő 

kapcsolatteremtési mód megválasztásával, a beszéd vagy más, képesség szerinti 

kommunikációs módszer alkalmazásának fejlesztésével, a metakommunikációs jelek és a 

kommunikációs mondanivaló tudatos összehangolásával, az anyanyelv egyre tudatosabb, 

helyes alkalmazásával és az eseményekről, képekről minél önállóbb szövegalkotással fejlődik. 

A természettudományos és technikai kompetencia fejlesztését a tantárgy az egészség 

védelmének, saját és mások harmonikus testi és lelki működésének, a balesethelyzetek 

elkerülésének érdekében, megfelelő kommunikációs technikák kialakításával és 

alkalmazásával, a környezetben található tárgyak és eszközök megnevezésével és az 

alkalmazási lehetőségek felismertetésével, az állatok és növények megnevezésével, 

tulajdonságok felismerésével, összehasonlítások végzésével és az egyszerű természeti 

jelenségek felismerésével, megnevezésével alapozza meg. 
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A tantárgy a szociális és állampolgári kompetenciát fejleszti a saját testi, lelki 

egészségéről szerzett ismeretek bővítésével, mások érzéseinek megértésével, a megfelelő 

önuralom és türelem gyakorlásával a verbális kapcsolatokban, szükség esetén a segítségkérés 

és a segítség megfelelő módon történő elfogadási képességének elsajátításával, valamint a 

tanuló környezetéből jövő segítségkérés felismerésével, lehetőségeihez képest a 

rászorulóknak történő segítségnyújtással. 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciaterület 

egyszerűbb művészeti alkotások befogadása és megértése, képesség szerinti szövegek 

élményszerű előadása, mozgással kísérése, rajzzal illusztrálása által fejlődik, valamint a 

tanuló, a fejlesztés hatására, ügyel megjelenésének esztétikumára, rendezettségére. 

A hatékony, önálló tanulást az önellenőrzés és a javítás módszereinek gyakorlása, a 

motivált magatartás fenntartása az ismeretek elsajátításához, valamint a feladattudat és a 

kitartás folyamatos fejlesztése segíti. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Beszédfejlesztés, anyanyelv 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
A tanuló érzékeli a jól, és a hibásan ejtett hangok közötti eltérést, 

törekszik azokat javítani. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Szókincsbővítés, aktivizálás. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Használjon a tanuló kérdő és 

felkiáltó mondatokat. 

– Használjon múlt és jövő időt. 

– Építsen beszédébe 

viszonyszavakat, 

következtetéseket. 

– Beszéde hangsúlyos, jó 

ritmusú, megfelelő hangerejű 

legyen.  

– Egyre élénkebben vegyen 

részt a kommunikációban. 

– Kérdezni, érdeklődni a 

körülötte zajló eseményekről. 

– Érteni a határozószók 

jelentését utasítások 

végrehajtásakor. 

– Tárgyakat, képeket 

gyűjtőfogalom alá rendezni. 

– Segítséggel elmondani 4-5 

verset, mondókát, éneket. 

– Szókincsét aktivizálni.  

– Rajzaihoz magyarázatot, 

mesét rendelni. 

Ismeretek 

– Helyhatározók gyakorlása. 

– Mondatbővítés kérdőszó 

segítségével. 

– Hely-, idő-, cél- és 

eszközhatározó alkalmazása. 

– Igekötők, módosító szerepük, 

hatásuk. 

– Feltételes mód. Kívánság 

megfogalmazása. 

– Leírási, jellemzési 

gyakorlatok (melléknevek). 

– Tárgyak megnevezése, 

mondatalkotás, 

mondatbővítés. 

– Felsorolás, összetett 

mondatok képzése „és” 

kötőszóval. 

– Birtokos személyrag és 

birtokos rag alkalmazása. 

– Metakommunikációs jelek 

felismerése, helyes 

bemutatása. 

Ábrázolás-alakítás: 

illusztráció készítése. 

 

Ének-zene: 

ritmuskíséret, adott 

témához kapcsolódó 

népdalok. 

 

Mozgásnevelés: 

légzőgyakorlatok. 
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– Élményeit összefüggő 

mondatokkal kifejezni. 

– Érthetően, lényegre törően 

telefonálni. 

– Beszédtechnikai és 

beszédmotoros gyakorlatok. 

 

Tevékenység 

Kívánságok megfogalmazása a 

„szeretnék” igével.  

Mi ez?, Ki ez?, Miért?, Hogyan?, 

Ki?, Hová? kérdőszavak 

használata a mondatalkotások 

során. 

A téri relációk használatának 

elkezdése beszédében. 

A viszonyszavak önálló 

használata játékban, 

foglalkozásokon. 

A metakommunikáció játékos 

gyakorlása, érzelmi, hangulati 

elemek utánzása, bemutatása. 

Zöngés – zöngétlen, tiszta – hibás 

ejtés differenciálása. 

Hallásfejlesztés, hangok 

kialakítása indirekt módon, 

utánzással. 

Hang ciklizálása a ritmusos 

beszéd érdekében. 

Szituatív és cselekvéses 

helyzetekben gyakorlás. 

Cselekvések megfogalmazása, 

szituációkban. 

Környezeti tárgyak megnevezése 

egyre bővülő körrel. 

Artikulációs mozgások pontos 

utánzása. 

A direkt hangfejlesztéssel 

kapcsolatos utasítások megértése-

kivitelezése. 

Képekkel egyeztetés, azonosítás. 

Társak, szülők, mesei hősök stb. 

jellemzése szóban és képi 

megfogalmazásban (rajz, szobor 

stb.). 

Tárgyak, képek sorba rendezése, 

megnevezése. 

Beszédritmus-mozgás 

összekapcsolása, mondókák, 

dalok mozgásos megjelenítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hol, hová, honnan, miért, mikor, ki, mivel, kit, mit, soralkotás, rámutatás, 

pontos, mögé, fölé, előre – hátra, szájtér, légzés, arckifejezés, mimika, 

szomorú, vidám, kíváncsi, mérges. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Társadalmi érintkezési formák 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás 
Idegenekkel szemben a tanuló tartózkodó, a testi kontaktusban 

távolságtartó. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

A verbális és nonverbális kifejezőképesség fejlesztése. 

Szerepjátékokban a foglalkozásokhoz kapcsolódó tulajdonságok 

megjelenítése. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Megérteni, és megfelelően 

reagálni egyszerűbb 

helyzetekben. 

– Udvariasan viselkedni a 

felnőttekkel és társaival 

szemben. 

– Bemutatkozni megfelelő 

gesztusokkal, kéznyújtással. 

– Eddigi tapasztalatai alapján 

ismereteit rendezni. 

– Ruházatát rendben tartani, 

észrevenni, ha cserére szorul, 

cipőjét letörölni. 

– Megpróbálni a mindennapi 

tevékenységében az 

előzékeny, udvarias 

viselkedést. 

– A kapott megbízásokat 

pontosan teljesíteni. 

– Kulturáltan étkezni.  

– Helyesen használni minden 

intézmény jellegzetes 

fogalmait. 

– Igényt kialakítani a szabadidő 

kulturált eltöltésére. 

– Szívesen visszatérni a már 

látogatott helyekre, 

élményekre emlékezni, 

újdonságokat felfedezni, 

ezekről beszámolni. 

Ismeretek 

– Konfliktushelyzetek 

felismerése, a megoldás 

keresése különböző példákon 

keresztül. 

– Igényesség a ruházatban. 

– Különböző alkalmaknak 

megfelelő ruházat 

kiválasztása és felkészülés. 

– Előzékeny, udvarias 

magatartás kialakítása. 

– Óvja a tanuló saját és társai 

dolgait (ruhanemű, szemüveg 

stb.). 

– Megbízások vállalása és 

teljesítése. 

– A kulturált étkezés 

szabályainak elsajátítása. 

– Az étel kiválasztása és 

elfogyasztása. 

– Közintézmények 

főfogalmának kialakítása. 

– Mozi, színház, művelődési 

ház, múzeum, rendelőintézet, 

kórház, gyógyszertár, posta, 

tűzoltóság, rendőrség, 

mentőállomás, repülőtér. 

 

Tevékenységek 

Képekről nonverbális közlések 

leolvasása, megfogalmazása. 

Helyzetgyakorlatok: (elromlik 

valami az osztályban, valakinek 

elvész a kedvenc játéka, 

valakinek nem jut tízórai, mert 

valaki többet evett).  

Környezetismeret: 

egészséges életmód. 

 

Társadalmi ismeretek: 

társas kapcsolatok. 
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A történetek megismerése, 

ismétlések után a történetek 

eljátszása és megoldások 

keresése. 

Szituációs játék: (Színházba 

megyünk, milyen legyen az 

öltözékünk? 

Orvosi vizsgálatra, kirándulásra 

hogyan készüljünk?). 

Helyzetgyakorlatok, képek 

elemzése, saját tapasztalatok 

megbeszélése. 

A kialakult jó szokások további 

erősítése. 

Ajtónál a felnőttek és a lányok 

előre engedése. 

Leesett, ottfelejtett tárgyak 

megőrzése, elrakása. 

A tanuló teljesítsen kisebb-

nagyobb megbízásokat. 

Nyilvános helyen kulturált 

étkezés. Viselkedés és étkezés 

feltűnés nélkül (cukrászdában, 

gyorsétteremben). 

Közös megbeszélés alapján 

feladatvállalás, a végzett 

munkáról beszámolás, a bírálat 

meghallgatása, a kritika 

elfogadása.  

Szerepjátékokban a 

foglalkozáshoz kapcsolódó 

tulajdonságok megjelenítése. 

Rövid történetek meghallgatása, 

filmrészletek megtekintése, és a 

látottak alapján állásfoglalás, 

indokolás, vitatkozás. 

Az együttélés feltételeinek 

tudatosítása, pl. az önzés rossz 

tulajdonság, az alkalmazkodás 

fontossága stb. 

Az egészségüggyel, 

közlekedéssel, ügyintézéssel, 

szórakozással kapcsolatos 

intézményekről ismeretek 

összegzése, rendezése, eszközei, 

tárgyai megnevezése (belépőjegy, 

sorszám, beutaló stb.). 

Az adott intézményekben zajló 

tevékenységek megismerése; 

azok funkcióiról összefüggő 
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beszámolás, élmények elmondása 

(utaztam repülővel, láttam 

tűzoltóautót, voltunk színházban, 

fájt a fogam). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Igazságtalan, biztos – biztosan, bizonytalan – talán, vélemény, vita,  

türelem – türelmes, türelmetlen, udvarias, előzékeny, rendszeretet, 

közintézmény, előadás, nézőtér, jegy, színészek, rendezvény, műsor, 

ambulancia, riadó, gyorssegély, sziréna, fogászat, szemészet, laboratórium, 

vizsgálat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Testünk és a személyes teendők 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás 
A tanuló ismeri az egészséges életmód jellemzőit, kerüli a káros 

hatásokat. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

A test és működésének, valamint az egészségmegőrzéssel kapcsolatos 

teendőknek a megismerése. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– A megismert fogalmakat 

főfogalom alá rendezni, és 

szókincsébe beépítve 

használni. 

– Kérésre megmutatni a 

megnevezett testrészt 

(ízületeket). 

– Nagy biztonsággal 

tájékozódni saját testén vagy 

maketten. 

– Érteni a testtel kapcsolatos 

fogalmakat.  

– Gyakori betegségeket 

megnevezni, problémáit 

jelezni, és segítséget kérni.  

– A kapott utasításokat 

betartani a gyógyulás 

érdekében.  

– A ruházatot szezonálisan 

csoportosítani, és azok 

minőségi jellemzőit saját 

szavaival elmondani.  

– Saját ruházata színeit, egyéb 

jellemzőit felsorolni. 

– Észrevenni ruházatán a 

rendetlenséget. Ruháira 

Ismeretek 

Testünk 

– Ízületek megnevezése 

(könyök, térd, boka), helyük 

és funkcióik. 

– Egészségügyi ismeretek 

bővítése (fiú – lány közötti 

eltérés észrevétele). 

– Tisztálkodás. Testápolás.  

– A fertőzések elkerülésének, 

megelőzésének módjai. 

– Az ismertebb betegségek és 

jellemző tüneteik. A 

gyógyulás módja. 

– Kórházi tartózkodás 

fontossága. Néhány kezelési 

mód és kellékeik. 

– Testrészek, érzékszervek 

fogalmának kialakítása. 

Hasonló és eltérő testrészek. 

      Öltözködés 

– Évszaknak és alkalomnak 

megfelelő ruházat 

kiválasztása irányítással. 

– Ruhadarabok kiválasztása, 

csoportosítása különböző 

Ábrázolás-alakítás: 

emberábrázolás 

agyagból, grafika, 

festmény, 

jelmezkészítés. 

 

Életvitel és gyakorlat: 

személyes szükséglettel 

kapcsolatos teendők, 

háztartási munkák, 

étkezés. 

 

Környezetismeret: 

emberi test, orvosi 

vizsgálat. 
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vigyázni.  

– Saját ízlés kialakulása, 

öltözködési stílusát ennek 

alapján alakítani. 

– Jelmezbálon szerepelni, eltérő 

öltözeteket kipróbálni. 

– Megnevezni az ételeket, 

áruféleségeket a csomagolás 

alapján. 

– Ismerni a menük 

sorrendiségét. 

– Egyszerű terítési és főzési 

műveletet elvégezni, azokat 

szavakkal, mondatokkal 

magyarázni, indokolni. 

– Érteni, és megfogalmazni az 

ok-okozati összefüggéseket. 

szempontok szerint. 

– Öltöztetés, vetkőztetés. 

– Jelmeztervezés játékosan, 

segítséggel. 

– A szekrények rendje. 

Étkezés 

– Egészséges táplálkozás. 

– Hagyományos és ünnepi 

ételek. 

– Főzési, sütési kellékek, 

alapanyagok, előkészítő 

műveletek. Az ételekről, 

étkezésekről meglévő 

ismeretek rendszerezése. 

– Az egészségmegőrzés 

témakörében tanultak 

megfogalmazása és 

gyakorlása. 

– Az egészséges táplálkozás 

alapelvei. 

– A testmozgás/sport szerepe az 

egészségmegőrzésben.  

 

Tevékenységek 

Tanári segítséggel a tanuló 

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. 

A jobb-bal, fent, lent és a többi 

viszonyszót önállóan használja. 

A testrészek érzékelő funkcióját 

megnevezi, bemutatja.  

Az orvosi szobában megnézi a 

főbb kellékeket. 

Fertőző betegségek megnevezése, 

tüneteik felsorolása. 

A rendszeres és alapos 

tisztálkodási műveleteket 

rutinszerűen gyakorolja. 

Képek segítségével az évszaknak 

megfelelő ruházat csoportosítása. 

Közös halmazokba rendezi a 

minden évszakban viselendő 

ruhadarabokat. 

Egyre önállóbban fogalmazza 

meg gondolatait melléknevek 

segítségével.  
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Önálló öltözés, vetkőzés. 

Saját ízlés szerinti válogatás 

újságokból, divatlapokból.  

Önálló „ruhagyűjtemény” 

készítése. Kiegészítők választása. 

A ruhanemű megkímélése, 

gondozása. 

Közértben a többi áruféleség 

megfigyelése mellett alaposabb 

tájékozódás a mirelitáruk és a 

konzervek pultjánál. 

Segítséggel a tanuló megnevez 

különböző mirelit árukat, 

konzerveket.  

Elkészítési módjukról ismertetőt 

hallgat és bemutatót néz meg.  

Beszámol ismereteiről, 

emlékezetből és eseményképek 

segítségével. 

Az ételféleségek körében szerzett 

ismeretek bővítése, salátafélék, 

különféle édességek. 

Az étkezés kulturált 

viselkedésformáinak gyakorlása. 

Egészségre káros ételek, italok 

számbavétele, fogyasztásuk 

kerülése.  

Képek alapján a tanuló ünnepi és 

hagyományos menüt állít össze.  

Mennyiségi és minőségi 

különbségeket az étkezésnél 

megállapít. 

Az egészséges táplálkozásról 

képeket gyűjt és étrendjét 

tudatosan eszerint állítja össze. 

Figyel testsúlyára. Sporttal 

kapcsolatos ismereteket szerez, és 

kedvenc sportot választ, amit 

rendszeresen gyakorol. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Test-testrész, ízület, bedagadás, fájdalom, láz, betegség, kezelés, orvosság, 

kenőcs, recept, gyógyítás, türelem, testhelyzet, testtájak, különböző nemű, 

nemi jellegzetességek, divatos, ósdi, régimódi, fiús-lányos, ízlés, 

gyűjtemény (kollekció), divatbemutató, jelmez, álarc, hagyományos, 

ízléses-ízléstelen. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Tájékozódás térben 

Órakeret 

25 óra 
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Előzetes tudás A tanuló tájékozódik függőleges és vízszintes, jobb és bal irányban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Megbízható részvétel a közlekedésben. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Mondatait melléknevek, 

viszonyszók használatával 

bővíteni. 

– Illedelmesen kérdezni. 

Segítséget kérni, ha 

szükséges. 

– Verbális és 

mozgásemlékezetét egyre 

tartósabbá tenni.  

– Tevékenyen részt venni 

alaprajz, makett 

elkészítésében. 

– Megfelelő magatartás a séták, 

látogatások alkalmával. 

– Összehasonlításokat tenni, 

különbségeket észrevenni, azt 

közölni. 

– Megkezdett munkáját 

befejezni. 

– Saját élményeit mondatokban 

megfogalmazni. 

– Épületeket megfigyelni, saját 

véleményt megfogalmazni az 

épületekről. 

– Összefüggést találni a 

szituációk és a közlekedés 

fajtái között. 

– Szűkebb és tágabb 

környezetét igyekezzen 

megóvni lehetőségei szerint.  

– Megbízhatóan részt venni a 

mindennapi közlekedésben. 

– Élményeit rajzokkal 

feldolgozni. 

Ismeretek 

Iskola  

– Műhelyek, raktárak, szakköri 

szobák, udvar, megismerése 

funkciójuk megfigyelése. 

– A műhelyek eszközeinek 

megfigyelése, kipróbálása, 

tulajdonságaik 

megfogalmazása. 

– Az ott dolgozók nevének 

megtanulása és használata. 

Elemi szintű kommunikáció 

gyakorlása. 

– A tanterem makettjének 

elkészítése. 

– Alaprajz készítése az 

iskoláról, tájékozódás az 

alaprajzon.  

– Környező utcák 

nevezetességeinek 

megismerése.  

Lakás 

– Lakóházak típusai. 

– Jellemző jegyek 

megfigyelése. 

– A lakás helyiségei.  

– Lakás berendezéseinek 

megfigyelése, megismerése, 

megnevezése, balesetmentes 

használata segítséggel. 

– A lakás megóvása, gondozása, 

díszítése, lakóházak típusok 

szerinti csoportosítása.  

– Egyéb épületek a környéken. 

Utca, közlekedés 

– Helyi és távolsági, valamint a 

tömegközlekedés fogalmának 

kialakítása. 

– Balesetmentes, óvatos, 

figyelmes közlekedés. 

– Járművek, színterek 

csoportosítása. 

Életvitel és gyakorlat: 

egyszerű háztartási 

munkák: lakás, 

házimunkák. 

 

Társadalmi ismeretek: 

közlekedésre 

neveléstérkép-

használat. 
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– A gyalogos közlekedés 

szabályainak betartása.  

– Felkészülés az önálló 

közlekedésre. 

 

Tevékenységek 

Iskola helyiségeiben, 

tornateremben, kézműves 

műhelyben, tanári szobában, 

irodában, raktárban, konyhában 

berendezés megfigyelése.  

Alaprajz készítése tanári 

segítséggel, színekkel 

differenciáltan az osztályok 

helyének megjelölése.  

Családi ház, társasház, lakótelepi 

panellakás megkülönböztetése.  

A lakás helyiségei, berendezései, 

funkciói, azok rendeltetésszerű 

használata. 

Fűtés, világítás, azok 

működésének megfigyelése.  

Képekről, diákról szép épületek 

megtekintése, a különlegességek 

megfigyelése, megfogalmazása. 

Kulturált viselkedés színházban, 

múzeumban, az épület 

szépségeinek felfedezése. 

Tágabb környezetről térkép 

készítése, azon tájékozódás. 

A városi közlekedés színtereinek, 

járműveinek megfigyelése és 

megnevezése.  

A legfontosabb szabályok 

rendszeres ismétlése szóban és a 

gyakorlatban.  

A gyalogos közlekedés 

szabályainak betartása.  

A helyes közlekedés rendszeres 

gyakorolása párban és önállóan. 

Játékos módon megjeleníti, 

csoportosítja a gyalogos 

közlekedés szabályait. 

Járművekkel kapcsolatos mesék, 

versek tanulása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hajóállomás, jegypénztár, kapitány, tömeg, vészfék, helyi közlekedés, 

jelzés, jegykezelés, állomás, pályaudvar, repülőtér, járatok, nemzetközi, 

helyi, hangár, remíz, karbantartás, önállóan, körültekintően, makett, 

tervrajz, alaprajz, emelt, földszint, pince, előtér, díszítés.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Tájékozódás időben 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás A tanuló érzékeli az idő múlását. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Az idő múlásának érzékelése méréssel. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Felsorolni automatikusan, 

önállóan a hónapokat, 

évszakokat, napszakokat. 

– Kapcsolatot találni helyzetek, 

történések, és az évszakok, 

hónapok, napszakok között. 

– Kiválogatni a múltra, jelenre, 

jövőre jellemző tárgyakat, 

képeket. 

– Tájékozódni az ismétlődő évi 

események és azok dátumai 

között. 

– Az aktuális dátumot 

megmondani, vagy tábláról 

leolvasni, naptárból sorolni a 

napokat, kötve a dátumokhoz. 

– Hetesi teendői között 

felsorolni az ismert napi 

adatokat. 

– Eligazodni az idő fogalmai 

között. 

– Elkülöníteni, megnevezni a 

napszakokat. 

– Segítséggel leolvasni az egész 

órát, használni a volt és lesz 

kifejezéseket az idő 

megállapításánál. 

– Ismerni az elmúlással 

kapcsolatos történéseket. 

Ismeretek 

– Jelek információjának 

megértése a tájékozódáshoz, a 

cselekvés irányításához, az 

idő alakításához. 

– Évszakok, hónapok neveinek 

sorrendbe állítása, 

cselekvésekhez, 

napszakokhoz rendelése. 

Szerepjátékokban évszakok 

megjelenítése. 

– Múlt, jelen és jövő 

történéseinek 

megfogalmazása. 

– Filmeken látott események 

időbeli elhelyezése (díszletek, 

jelmezek megbeszélése: régen 

milyen volt a közlekedés – 

lassabb, mint ma stb.). 

– Eseményképek rendezése: 

események előzményei, 

lezárása. 

– Napok, hetek, hónapok, 

évszakok. 

– Keltezés, dátum (évszám, 

hónap, nap). 

– Szünet – nyaralás. 

– Éjszaka, nappal. 

– Az óra, perc fogalmának 

megismerése. 

– Az idő múlása, és az elmúlás 

kapcsolata. 

– Fiatal, öreg. Születés, halál-

fogalom említése. 

 

Tevékenység 

Tanári irányítással, képek 

Számolás-mérés: 

tájékozódás: időmérés, 

naptárbeosztás. 

 

Ábrázolás-alakítás: 

évszakokkal 

kapcsolatos alkotások. 

 

Ének-zene: az idő 

múlásával, az 

elmúlással kapcsolatos 

dalok. 
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segítségével az évszakok 

ismérveinek elmélyítése.  

A hónapok nevének 

automatizálása versek, dalok 

segítségével, eseményekhez 

rendelésük(születésnap, 

ünnepek). 

Naptár használata. A hetek 

napjainak számlálása, napszakok 

megnevezése, sorrendiségük 

begyakorlása. 

„Mikor lesz?” „Már elmúlt.” – Az 

idő múlásának megfigyelése. 

Régi korok meséiből, tárgyaiból 

segítséggel következtetések 

levonása.  

Filmekből látott jövőmotívumok 

feldolgozása tanári segítséggel. 

A valóság és a mese elemeinek 

szétválasztása, a sci-fit tartalmazó 

képek, történetek megismerése, a 

félelem legyőzése. 

Képek időrendbe állítása.  

A látottak megfogalmazása 

viszonyszavak és időfogalmak 

használatával. 

Hagyományos és digitális órákon 

az idő leolvasása. 

Egész óra, fél óra, perc és óra 

viszonya. 

Próbálkozás az óráról az aktuális 

időpont leolvasására, 

tájékozódásra, még hány percig 

tart a tanóra stb. 

Korosztályokhoz kapcsolódó 

tevékenységek, jellegzetességek 

gyűjtése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Az idő múlásával, mérésével kapcsolatos fogalmak és szókincs. 

Dátum (termékeken gyártási idő és szavatosság). 

Az idő múlása, az elmúlással kapcsolatos fogalmak. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Élőlények 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás A tanuló észreveszi a természet szépségeit. 

A tematikai egység A tápláléklánc alapjainak megértése. 
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nevelési-fejlesztési 

célja 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Egyre jobban tájékozódni az 

őt körülvevő természeti 

világban. 

– Analógiákat találni a régi és 

az új ismeretek között. 

– Önállóan próbálni 

megfogalmazni a termények 

évszakhoz történő rendelését 

és analógiákat.  

– Gyűjteni, rendszerezni, 

megfogalmazni a témakörben. 

Osztályozni, csoportosítani a 

növények fajtáit. 

– Ismerni és gondozni a 

környezetében lévő 

növényeket. 

– Ismerni és felsorolni a már 

tanult jellemzőket.  

– Igekötős igéket használni. 

– Kérdéseit bővített 

mondatokkal feltenni. 

– Gondolatait érthető 

mondatokkal kifejezni. 

– Hosszan figyelni egy-egy 

dologra.  

– Legyenek a tanulónak 

ismeretei az állatkert 

állatairól, ismerje fel azokat 

könyvekből, filmen. 

– Tudjon állatjelmezben 

tulajdonságokat 

megjeleníteni, hangokat 

utánozni. 

– Számoljon be a kedvenc 

háziállatról. 

Ismeretek 

Az élő környezet. 

Növények 

– A növények hatása életünkre 

(jó levegő, vitamin, állatokat 

táplál, melyeket mi eszünk 

meg). 

– A növények fejlődése, a 

fejlődés feltételei. 

– A fa részeinek bemutatása, 

lombos, tűlevelű, 

lombhullató, örökzöld fa 

fogalmának kialakítása. 

– Gabonafélék megismertetése, 

felhasználása. 

– Gyümölcsök, zöldségek, 

gabonafélék felhasználása, 

tárolása, tartósítása. 

– Szobanövények ápolása. 

– Az eddig tanultak elmélyítése, 

rendszerezése. 

– Földünkön élő változatos 

növényvilág. 

      Állatok 

– Háziállatok fogalmának 

bővítése. 

– Ház körül élő állatok 

csoportosítása (hasznos, 

káros). 

– A felsorolt állatok tápláléka, 

életmódja, haszna. 

– Vadon élő állatok, erdei, 

mezei, vízi állatok, 

ragadozók. 

– Hobbiállatok. 

– Csoportosítás kültakaró, 

táplálkozás, szaporodás, 

élőhely szerint. 

– Mesék, dalok, versek az 

állatokról. 

 

Tevékenységek 

Élő és élettelen megbízható 

differenciálása. Képválogatás, 

csoportosítás főfogalmak alá. 

Ének-zene: 

növényekkel, 

állatokkal kapcsolatos 

dalok, zeneművek. 

 

Ábrázolás-alakítás: 

növény- és 

állatábrázolások 

különböző 

technikákkal. 
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Erdei sétán a tanuló megfigyeli, 

tapintja a fák részeit. 

Összehasonlítás, különbségek 

megállapítása. 

Tanórán tapasztalatai, emlékei 

szerint főfogalom alá rendez, 

csoportosít. 

Fogalomhoz megfelelő képet 

rendel. 

Filmen, vagy a természetben 

megfigyeli a zöldségek, 

gyümölcsök betakarítási módját, 

cselekvően részt vesz a 

munkálatokban. 

Zöldségeket, gyümölcsöket, 

gabonaféléket megnevez, 

csoportosít. 

Filmről, képről az élelmiszerek 

gyártási és felhasználási módjait 

is megismeri.  

Távoli földrészek növényvilága, 

képek, filmek megtekintése a 

témában. 

Környezetében lévő virágokat 

megnevezi, részeit felsorolja, 

gondozza azokat.  

Állatkerti séta vagy kirándulás 

alkalmával közelről ismerkedik 

az állatokkal.  

Megtanulja élőhelyeiket, 

táplálkozási szokásaikat 

(világatlaszban az állatok 

élőhelyei, életviszonyai, 

tápláléklánc). 

Ház körüli állatokról 

személyesen, filmből, könyvből 

szerez ismereteket, azonosítja az 

élő állattal. 

Párhuzamot von háziállatok és 

élelmiszerek között. 

Meséket, verseket, dalokat tanul. 

Állatfarsang, jelmezkészítés, 

szerepjátékok, mesék 

dramatizálása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Növény- és állatvilág témakörben felmerülő fogalmak. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
7. Előkészület a felnőtt életre 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás A tanuló alkalmazkodik a társadalmi, közösségi környezet elvárásaihoz. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Körültekintő vásárlás, különbség felismerése a fontos és nem fontos 

árucikkek között. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Egyre több áruféleséget 

megnevezni, főfogalom alá 

rendezni önállóan is.  

– Saját véleményét kifejezni az 

üzletben látottakkal 

kapcsolatban. 

– Szerepjátékban azonosulni 

vevővel és eladóval.  

– Üzletbe lépéskor a tanult 

udvariassági formákat, 

rendszabályokat betartani. 

– A látottakat önállóan, 

emlékezete alapján 

rendszerezni. 

– Ismerni a pénz fontosságát a 

vásárlás során. 

–  A tanultakat készség szintjén, 

a gyakorlatban alkalmazni. 

– Türelemmel, érdeklődéssel és 

megfelelő magatartással részt 

venni a látogatásokon. 

– Szókincse, mondatai 

tükrözzék a beépült és rögzült 

ismereteket. 

– Saját véleményt kialakítani a 

foglalkozásokról (jó, rossz, 

nehéz, könnyű).  

– Önállóan kérni, megköszönni, 

elköszönni, kifogást 

megfogalmazni. 

– Megmondani kérdésre saját 

nevét, születési helyét és 

idejét. 

– Ismerni édesanyja nevét 

(legalább keresztnevét). 

– Kérdésre kiválasztani 

édesanyja külső és belső 

tulajdonságait. 

Ismeretek 

Üzletek, vásárlás 

– Áruház látogatása, 

áruféleségek megnevezése, 

konvencionális kifejezések 

gyakorlása, irányítással. 

– Üzletekről, vásárlásról 

tanultak rendszerezése.  

– Piaclátogatás, vásári áruk, 

utcai árusok.  

– Piacok, üzletközpontok, 

közértek, kiskereskedések 

hasonlósága, különbözősége.  

– Rendszeres vásárlás 

gyakorlása az apróbb 

megbízatások teljesítésével. 

– Az önállóság fokozatos 

növelésével: az áru 

kiválasztása, vásárlás, fizetés. 

– A pénz értéke. 

Foglalkozások 

– Iskola, üzletek, intézmények 

dolgozói. 

– Szolgáltatások egymáshoz 

rendelése, irányítással. 

– További iparosok munkájának 

megismerése, eszközeik 

csoportosítása. 

– Szülők, testvérek munkája, 

foglalkozása. 

– TV-rádió-szerelő, varrónő, 

ács, villanyszerelő, 

hangszerjavító, cipész. 

– Minden munkában van 

szépség és hasznosság. 

– Személyes adatok. Születési 

hely, idő. Az anya leánykori 

neve. Lakcím. 

– Az anya tulajdonságainak 

Életvitel és gyakorlat: 

egyszerű háztartási 

munkák. Vásárlás, 

fogyasztóvédelem. 

 

Társadalmi ismeretek: 

felkészülés a felnőtt 

létre: pályaválasztás, 

foglalkozások. 
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megfigyeltetése, 

megfogalmazása. 

 

Tevékenységek 

Hasonlóságok és különbözőségek 

sorolása a különböző helyek 

(áruház, piac, utcai árusok) 

között. 

Üzletek, áruféleségek 

rendszerezése, csoportosítása, 

minőségi kifogás 

megfogalmazása. 

Szervezett keretek között 

csoportos látogatás a különböző 

vásárlóhelyekre. 

Tanári kérés szerint vásárlás, 

fizetés. 

A tanult kommunikációs formák 

gyakorlása, szerepjátékokban 

megjelenítése.  

Az iskolai dolgozók 

foglalkozásának megnevezése, 

feladataik megfigyelése.  

Mindennapi életében jelenlévő 

ügyintézők munkájának, 

eszközeiknek megfigyelése: 

orvos, asszisztens, titkárnő, 

jegyeladó, buszvezető, cukrász. 

Eladók munkájának 

megfigyelése, szituációs 

játékokban a szerepek gyakorlása. 

Mesealakok foglalkozásának 

felismerése. 

Összehasonlítás jellemzők 

megfigyeltetése által. 

A költekezés megelőzése, 

felesleges – szükséges 

mérlegelése. 

Szervezett formában látogatja 

meg a különböző szakmák 

képviselőit, megfigyeli 

munkájukat és eszközeiket, 

kipróbálja, megtapasztalja a 

mozdulatokat. 

Kér, kérdez, megnevezi a 

látottakat. 

Képeken egyezteti, és főfogalom 

alá rendezi a megismert 

fogalmakat, tárgyakat. 

Név, születési hely, idő 
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automatizált megtanulása. 

Édesanyja nevének megtanulása. 

Édesanyja külső tulajdonságait 

segítséggel megfigyeli, 

megnevezi. 

(Születésnap, névnap 

számontartása, felköszöntés). 

Érzelmeit kifejezi szóban és 

gesztusaiban, mások érzelmi 

megnyilvánulásait észreveszi és 

tiszteletben tartja. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A témákkal kapcsolatban felmerülő fogalmak, szókincs köre. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
9. Ünnepek 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Mások ünnepét elfogadni, tiszteletben tartani. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Külsőségeiben és tartalmában is készülődés az ünnepre. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Szívesen részt venni az 

ünnepi készülődésben. 

– Önálló feladattal készülni az 

ünnepre. 

– Himnusz hallgatása alatt 

vigyázzban állni. 

– Verseket, dalokat örömmel 

bemutatni az iskolában és 

otthon. 

– Örülni társai sikereinek. 

– Helyesen értelmezni az 

ünnepekkel kapcsolatos 

fogalmakat, megfelelő 

eseményekhez kapcsolni 

azokat, játékosan utánozni 

néhány jellegzetes ünnepi 

eseményt. 

– Egyre biztosabban eligazodni 

a különböző ünnepségek 

időpontja, jellege, 

eredeztetése tekintetében. 

– Az ünnepekkel kapcsolatos 

tárgyismeretét, és a fogalmait 

Ismeretek 

– Nemzeti, társadalmi, családi 

ünnepek csoportosítása. 

– Az ünnepek eredete, 

történetének ismertetése. 

– Nemzeti ünnep. Augusztus 20 

(Szent István). Március 15. 

(Petőfi Sándor). 

– Mikulás, ajándékozási 

szokások. Karácsony. 

– Társak jeles ünnepeinek 

számontartása. 

– Az ünnepekhez tartozó 

történetek ismertetése. 

– Az ünnephez tartozó formai 

elemek betartása. 

 

Tevékenységek 

Az aktuális ünnepnek megfelelő 

kellékek, ajándékok készítése 

segítséggel. 

Figyelmesen hallgatja a 

történeteket. 

Ének-zene: ünnepi 

műsor. 

 

Ábrázolás-alakítás: 

ajándék, dekoráció az 

ünnepre. 

 

Életvitel és gyakorlat: 

anyagok alakítása: 

ajándék készítése. 
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gazdagítani.  

– Legyen megfelelő a tanuló 

magatartása, részvétele. 

Képeket gyűjt és rendszerez az 

ünnepekkel kapcsolatban. 

Verseket, dalokat tanul és előad, 

csoportban, vagy önállóan. 

Versenyekre, vetélkedőkre 

készül. 

Nemzeti nagyjaink és az 

eseményekhez kapcsolódó 

történeteket ismer meg. 

Az ünnepek megnevezését és 

eredetét sokféle helyről, 

helyzetből hallgatja, nézi. 

Felköszöntés, gratuláció. 

Ajándékozás (könyvek, mesék, 

tárgyak, emlékek). 

Tevékenyen részt vesz jelképek 

(zászlók, díszek) készítésében. 

Tanári segítséggel értelmezi a 

helyzeteket, tárgyakat. 

Olvasmányok az ünnepekkel 

kapcsolatban.  

Történelmi tárgyak megtekintése, 

múzeumlátogatások az 

ünnepekhez kapcsolódóan. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nemzet, család, hazaszeretet, ünnepélyes, Himnusz, csend, felvonulás, 

király, megváltó, ünnepélyesség, ajándék, költő, költemény, előadás, 

emlékmű, múzeum, tűzijáték, ünnep, egyház, társadalom, nemzet, történet, 

király, papság, kép, jelkép, korona, szent, vallások, templom, szeretet, 

gyűlölet, hangulat.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes  

 kiejtését tudatosan javítani, hangerejét, beszédritmusát tudatosan 

irányítani.  

 bővítménnyel mondatot alkotni.  

 kérdést megfogalmazni, kérdésre adekvát választ adni. 

 felhívó jellegű kommunikációs megnyilvánulásokra. 

 a hangulati elemeket megjeleníteni beszédében. 

 felismerni és megfogalmazni tulajdonságokat. 

 felismerni, megmutatni érzékszerveit és tudja azok funkcióit. 

 egyszerű terítési és főzési műveletet elvégezni, azokat szavakkal, 

mondatokkal magyarázni, indokolni. 

 megbízhatóan részt venni mindennapjain a közlekedésben. 

 észrevételeit, szükségleteit jelezni, segítséget kérni, megköszönni. 

Étkezésnél, kiránduláson megfelelő magatartást tanúsít. 

Természeti kincseinket és néhány hasznát, jelentőségét ismeri. 

A témakör fő fogalmait beszédében megfelelően használja. 
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A tanuló képes  

 mondanivalóját kérdések segítségével bővített mondatokkal is 

megfogalmazni. 

 főfogalom alá rendezni az állat- és növényvilág témakörökben 

különböző tulajdonságok alapján. 

 együttműködni a helyes viselkedési és magatartási szabályok tudatos 

betartásában.  

 aktív szókincsét bővíteni a tanult témakörökben. 

 legfontosabb személyi adatait elmondani (név, cím). 

 a legfontosabb ünnepek jelentőségét átélni, az ünnepekkel 

kapcsolatos tárgyismeretét, és a fogalmak használatával beszédét 

gazdagítani, közös ünnepeken alkalmanként közreműködni.  

Himnusz hallgatása alatt vigyázban áll.  
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6. évfolyam 

 

A tantárgy célja a hatodik évfolyamon az előző évekhez hasonlóan a közösséghez 

tartozás érzésének kialakítása, a közösségért tenni akarás igényének fejlesztése, a 

hagyományok ápolása népszokásokon keresztül , továbbá képessé tétel az adekvát, kulturált 

közösségi viselkedés alapvető szabályainak betartására, minél kevesebb pedagógiai 

segítségnyújtás mellett, és az iskolai, és más intézményi környezetben a megfelelő stílusú és 

hangnemű kommunikáció és viselkedés alkalmazásának fejlesztése. 

A családi életre, testi- lelki egészségre, médiatudatosságra nevelés.  

           Az anyanyelvi, kommunikációs, természettudományos- technikai, szociális- 

állampolgári kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség valamint a 

környezettudatosság fejlesztése. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Beszédfejlesztés, anyanyelv 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
A tanuló érzékeli a jól, és a hibásan ejtett hangok közötti eltérést, 

törekszik azokat javítani. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Szókincsbővítés, aktivizálás. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Használjon a tanuló kérdő és 

felkiáltó mondatokat. 

– Használjon múlt és jövő időt. 

– Építsen beszédébe 

viszonyszavakat, 

következtetéseket. 

– Beszéde hangsúlyos, jó 

ritmusú, megfelelő hangerejű 

legyen.  

– Egyre élénkebben vegyen 

részt a kommunikációban. 

– Kérdezni, érdeklődni a 

körülötte zajló eseményekről. 

– Érteni a határozószók 

jelentését utasítások 

végrehajtásakor. 

– Tárgyakat, képeket 

gyűjtőfogalom alá rendezni. 

– Segítséggel elmondani 4-5 

verset, mondókát, éneket. 

– Szókincsét aktivizálni.  

– Rajzaihoz magyarázatot, 

mesét rendelni. 

– Élményeit összefüggő 

Ismeretek 

– Helyhatározók gyakorlása. 

– Mondatbővítés kérdőszó 

segítségével. 

– Hely-, idő-, cél- és 

eszközhatározó alkalmazása. 

– Igekötők, módosító szerepük, 

hatásuk. 

– Feltételes mód. Kívánság 

megfogalmazása. 

– Leírási, jellemzési 

gyakorlatok (melléknevek). 

– Tárgyak megnevezése, 

mondatalkotás, 

mondatbővítés. 

– Két állítmánnyal mondatok 

alkotása. 

– Felsorolás, összetett 

mondatok képzése „és” 

kötőszóval. 

– Birtokos személyrag és 

birtokos rag alkalmazása. 

– bemutatása. 

 

Ábrázolás-alakítás: 

illusztráció készítése. 

 

Ének-zene: 

ritmuskíséret, adott 

témához kapcsolódó 

népdalok. 

 

Mozgásnevelés: 

légzőgyakorlatok. 
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mondatokkal kifejezni. 

– Érthetően, lényegre törően 

telefonálni. 

Tevékenység 

Kívánságok megfogalmazása a 

„szeretnék” igével.  

Mi ez?, Ki ez?, Miért?, Hogyan?, 

Ki?, Hová? kérdőszavak 

használata a mondatalkotások 

során. 

A téri relációk használatának 

elkezdése beszédében. 

A viszonyszavak önálló 

használata játékban, 

foglalkozásokon. 

Hallásfejlesztés, hangok 

kialakítása indirekt módon, 

utánzással. 

Hang ciklizálása a ritmusos 

beszéd érdekében. 

Szituatív és cselekvéses 

helyzetekben gyakorlás. 

Cselekvések megfogalmazása, 

szituációkban. 

Környezeti tárgyak megnevezése 

egyre bővülő körrel. 

Artikulációs mozgások pontos 

utánzása. 

A direkt hangfejlesztéssel 

kapcsolatos utasítások megértése-

kivitelezése. 

Képekkel egyeztetés, azonosítás. 

Társak, szülők, mesei hősök stb. 

jellemzése szóban és képi 

megfogalmazásban (rajz, szobor 

stb.). 

Tárgyak, képek sorba rendezése, 

megnevezése. 

Telefonbeszélgetés barátaival, 

rokonaival (gyorsan, tömören). 

A hangsúlyos beszéd gyakorlása, 

a beszéd javítása ritmikus 

gyakorlatokkal. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hol, hová, honnan, miért, mikor, ki, mivel, kit, mit, soralkotás, rámutatás, 

pontos, mögé, fölé, előre – hátra, szájtér, légzés, arckifejezés, mimika, 

szomorú, vidám, kíváncsi, mérges. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Társadalmi érintkezési formák 

Órakeret 

25 óra 
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Előzetes tudás 
Idegenekkel szemben a tanuló tartózkodó, a testi kontaktusban 

távolságtartó. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

A verbális és nonverbális kifejezőképesség fejlesztése. 

Szerepjátékokban a foglalkozásokhoz kapcsolódó tulajdonságok 

megjelenítése. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Megérteni, és megfelelően 

reagálni egyszerűbb 

helyzetekben. 

– Udvariasan viselkedni a 

felnőttekkel és társaival 

szemben. 

– Bemutatkozni megfelelő 

gesztusokkal, kéznyújtással. 

– Eddigi tapasztalatai alapján 

ismereteit rendezni. 

– Ruházatát rendben tartani, 

észrevenni, ha cserére szorul, 

cipőjét letörölni. 

– Megpróbálni a mindennapi 

tevékenységében az 

előzékeny, udvarias 

viselkedést. 

– A kapott megbízásokat 

pontosan teljesíteni. 

– Kulturáltan étkezni.  

– Helyesen használni minden 

intézmény jellegzetes 

fogalmait. 

– Igényt kialakítani a szabadidő 

kulturált eltöltésére. 

– Szívesen visszatérni a már 

látogatott helyekre, 

élményekre emlékezni, 

újdonságokat felfedezni, 

ezekről beszámolni. 

Ismeretek 

– Kulturált viselkedés 

vendégségben és vendégek 

fogadásakor. 

– Igényesség a ruházatban. 

– Különböző alkalmaknak 

megfelelő ruházat 

kiválasztása és felkészülés. 

– Nemek közötti kapcsolat. 

– Előzékeny, udvarias 

magatartás kialakítása. 

– Óvja a tanuló saját és társai 

dolgait (ruhanemű, szemüveg 

stb.). 

– Megbízások vállalása és 

teljesítése. 

– Példaképek keresése 

környezetében, ismert hősök 

között stb. 

– A kulturált étkezés 

szabályainak elsajátítása. 

– Az étel kiválasztása és 

elfogyasztása. 

– Közintézmények 

főfogalmának kialakítása. 

– Mozi, színház, művelődési 

ház, múzeum, rendelőintézet, 

kórház, gyógyszertár, posta, 

tűzoltóság, rendőrség, 

mentőállomás, repülőtér. 

 

Tevékenységek 

Képekről nonverbális közlések 

leolvasása, megfogalmazása. 

Szituációs játék: (Színházba 

megyünk, milyen legyen az 

öltözékünk? 

Orvosi vizsgálatra, kirándulásra 

hogyan készüljünk?). 

Helyzetgyakorlatok, képek 

elemzése, saját tapasztalatok 

Környezetismeret: 

egészséges életmód. 

 

Társadalmi ismeretek: 

társas kapcsolatok. 
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megbeszélése. 

Szerepjáték: (vendégségben, 

vendégfogadáskor). 

A kialakult jó szokások további 

erősítése. 

A másik nemmel szembeni 

viselkedésmódok összegyűjtése és 

megbeszélése. 

Ajtónál a felnőttek és a lányok 

előre engedése. 

A tanuló teljesítsen kisebb-

nagyobb megbízásokat. 

Nyilvános helyen kulturált 

étkezés. Viselkedés és étkezés 

feltűnés nélkül (cukrászdában, 

gyorsétteremben). 

Közös megbeszélés alapján 

feladatvállalás, a végzett 

munkáról beszámolás, a bírálat 

meghallgatása, a kritika 

elfogadása.  

Szerepjátékokban a 

foglalkozáshoz kapcsolódó 

tulajdonságok megjelenítése. 

Rövid történetek meghallgatása, 

filmrészletek megtekintése, és a 

látottak alapján állásfoglalás, 

indokolás, vitatkozás. 

Az együttélés feltételeinek 

tudatosítása, pl. az önzés rossz 

tulajdonság, az alkalmazkodás 

fontossága stb. 

Szervezett kirándulás alkalmával 

a közintézmények meglátogatása.  

Az épületek jellegzetességeiről, 

az intézmények sajátosságairól 

benyomásokat szerzése. 

Az egészségüggyel, 

közlekedéssel, ügyintézéssel, 

szórakozással kapcsolatos 

intézményekről ismeretek 

összegzése, rendezése, eszközei, 

tárgyai megnevezése (belépőjegy, 

sorszám, beutaló stb.). 

Az adott intézményekben zajló 

tevékenységek megismerése; 

azok funkcióiról összefüggő 

beszámolás, élmények elmondása 

(utaztam repülővel, láttam 

tűzoltóautót, voltunk színházban, 
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fájt a fogam). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Igazságtalan, biztos – biztosan, bizonytalan – talán, vélemény, vita,  

türelem – türelmes, türelmetlen, udvarias, előzékeny, rendszeretet, 

közintézmény, előadás, nézőtér, jegy, színészek, rendezvény, műsor, 

ambulancia, riadó, gyorssegély, sziréna, fogászat, szemészet, laboratórium, 

vizsgálat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Testünk és a személyes teendők 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
A tanuló ismeri az egészséges életmód jellemzőit, kerüli a káros 

hatásokat. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

A test és működésének, valamint az egészségmegőrzéssel kapcsolatos 

teendőknek a megismerése. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– A megismert fogalmakat 

főfogalom alá rendezni, és 

szókincsébe beépítve 

használni. 

– Kérésre megmutatni a 

megnevezett testrészt 

(ízületeket). 

– Nagy biztonsággal 

tájékozódni saját testén vagy 

maketten. 

– Érteni a testtel kapcsolatos 

fogalmakat.  

– Gyakori betegségeket 

megnevezni, problémáit 

jelezni, és segítséget kérni.  

– A kapott utasításokat 

betartani a gyógyulás 

érdekében.  

– A ruházatot szezonálisan 

csoportosítani, és azok 

minőségi jellemzőit saját 

szavaival elmondani.  

– Saját ruházata színeit, egyéb 

jellemzőit felsorolni. 

– Észrevenni ruházatán a 

rendetlenséget. Ruháira 

vigyázni.  

Ismeretek 

Testünk 

– Egészségügyi ismeretek 

bővítése (fiú – lány közötti 

eltérés észrevétele). 

– Tisztálkodás. Testápolás.  

– A fertőzések elkerülésének, 

megelőzésének módjai. 

– Az ismertebb betegségek és 

jellemző tüneteik. A 

gyógyulás módja. 

– Kórházi tartózkodás 

fontossága. Néhány kezelési 

mód és kellékeik. 

– Testrészek, érzékszervek 

fogalmának kialakítása. 

Hasonló és eltérő testrészek. 

– Fiú – lány eltérő fejlődése. 

Öltözködés 

– Évszaknak és alkalomnak 

megfelelő ruházat 

kiválasztása irányítással. 

– Ruhadarabok kiválasztása, 

csoportosítása különböző 

szempontok szerint. 

– Divatlapok nézegetése, 

válogatás, vágás, ragasztás. 

Ábrázolás-alakítás: 

emberábrázolás 

agyagból, grafika, 

festmény, 

jelmezkészítés. 

 

Életvitel és gyakorlat: 

személyes szükséglettel 

kapcsolatos teendők, 

háztartási munkák, 

étkezés. 

 

Környezetismeret: 

emberi test, orvosi 

vizsgálat. 
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– Saját ízlés kialakulása, 

öltözködési stílusát ennek 

alapján alakítani. 

– Jelmezbálon szerepelni, eltérő 

öltözeteket kipróbálni. 

– Megnevezni az ételeket, 

áruféleségeket a csomagolás 

alapján. 

– Ismerni a menük 

sorrendiségét. 

– Egyszerű terítési és főzési 

műveletet elvégezni, azokat 

szavakkal, mondatokkal 

magyarázni, indokolni. 

– Érteni, és megfogalmazni az 

ok-okozati összefüggéseket. 

Jelmeztervezés játékosan, 

segítséggel. 

– A szekrények rendje. 

Étkezés 

– Konzervek, mirelitek, 

megismerésük, 

felhasználásuk. (Gyártási idő, 

szavatosság leolvasása, 

tárolásuk, felhasználásuk). 

– Egészséges táplálkozás. 

– Hagyományos és ünnepi 

ételek. 

– Főzési, sütési kellékek, 

alapanyagok, előkészítő 

műveletek. Az ételekről, 

étkezésekről meglévő 

ismeretek rendszerezése. 

– Az egészségmegőrzés 

témakörében tanultak 

megfogalmazása és 

gyakorlása. 

– Az egészséges táplálkozás 

alapelvei. 

– A testmozgás/sport szerepe az 

egészségmegőrzésben.  

 

Tevékenységek 

Fertőző betegségek megnevezése, 

tüneteik felsorolása. 

A rendszeres és alapos 

tisztálkodási műveleteket 

rutinszerűen gyakorolja. 

Fiú és lány testápolásának, 

tisztálkodásának jellegzetességei 

(izzadság, testszag stb.). 

Képek segítségével az évszaknak 

megfelelő ruházat csoportosítása. 

Közös halmazokba rendezi a 

minden évszakban viselendő 

ruhadarabokat. 

Újságokból, katalógusokból 

különlegességeket kivág, gyűjt, 

füzetbe rendez.  

Egyre önállóbban fogalmazza 

meg gondolatait melléknevek 

segítségével.  

Önálló öltözés, vetkőzés. 

Ruhadarabok szempontok szerinti 

különválasztása: divatos, 

régimódi; színek; anyag szerinti; 
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fiú-, lányruhák; felsőruházat, 

alsóruházat.  

Saját ízlés szerinti válogatás 

újságokból, divatlapokból.  

Önálló „ruhagyűjtemény” 

készítése. Kiegészítők választása. 

A ruhanemű megkímélése, 

gondozása. 

Közértben a többi áruféleség 

megfigyelése mellett alaposabb 

tájékozódás a mirelitáruk és a 

konzervek pultjánál. 

Segítséggel a tanuló megnevez 

különböző mirelit árukat, 

konzerveket.  

Elkészítési módjukról ismertetőt 

hallgat és bemutatót néz meg.  

Beszámol ismereteiről, 

emlékezetből és eseményképek 

segítségével. 

Az ételféleségek körében szerzett 

ismeretek bővítése, salátafélék, 

különféle édességek. 

Az étkezés kulturált 

viselkedésformáinak gyakorlása. 

Egészségre káros ételek, italok 

számbavétele, fogyasztásuk 

kerülése.  

Képek alapján a tanuló ünnepi és 

hagyományos menüt állít össze.  

Mennyiségi és minőségi 

különbségeket az étkezésnél 

megállapít. 

Tankonyhán ünnepekre 

szendvicseket, salátákat, 

turmixokat készít.  

Megnevezi és használja a 

szükséges alapanyagokat, 

kellékeket.  

Megnevezi a munkaműveleteket, 

műveleti sorrendet. 

Az egészséges táplálkozásról 

képeket gyűjt és étrendjét 

tudatosan eszerint állítja össze. 

Figyel testsúlyára. Sporttal 

kapcsolatos ismereteket szerez, és 

kedvenc sportot választ, amit 

rendszeresen gyakorol. 

Kulcsfogalmak/ Test-testrész, ízület, bedagadás, fájdalom, láz, betegség, kezelés, orvosság, 
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fogalmak kenőcs, recept, gyógyítás, türelem, testhelyzet, testtájak, különböző nemű, 

nemi jellegzetességek, divatos, ósdi, régimódi, fiús-lányos, ízlés, 

gyűjtemény (kollekció), divatbemutató, jelmez, álarc, hagyományos, 

ízléses-ízléstelen. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Tájékozódás térben 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás A tanuló tájékozódik függőleges és vízszintes, jobb és bal irányban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Megbízható részvétel a közlekedésben. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Mondatait melléknevek, 

viszonyszók használatával 

bővíteni. 

– Illedelmesen kérdezni. 

Segítséget kérni, ha 

szükséges. 

– Verbális és 

mozgásemlékezetét egyre 

tartósabbá tenni.  

– Tevékenyen részt venni 

alaprajz, makett 

elkészítésében. 

– Megfelelő magatartás a séták, 

látogatások alkalmával. 

– Összehasonlításokat tenni, 

különbségeket észrevenni, azt 

közölni. 

– Megkezdett munkáját 

befejezni. 

– Saját élményeit mondatokban 

megfogalmazni. 

– Épületeket megfigyelni, saját 

véleményt megfogalmazni az 

épületekről. 

– Összefüggést találni a 

szituációk és a közlekedés 

fajtái között. 

– Szűkebb és tágabb 

környezetét igyekezzen 

megóvni lehetőségei szerint.  

– Megbízhatóan részt venni a 

mindennapi közlekedésben. 

Ismeretek 

Iskola  

– Műhelyek, raktárak, szakköri 

szobák, udvar, megismerése 

funkciójuk megfigyelése. 

– A műhelyek eszközeinek 

megfigyelése, kipróbálása, 

tulajdonságaik 

megfogalmazása. 

– Az ott dolgozók nevének 

megtanulása és használata. 

Elemi szintű kommunikáció 

gyakorlása. 

– Környező utcák 

nevezetességeinek 

megismerése.  

Lakás 

– A lakás megóvása, gondozása, 

díszítése, lakóházak típusok 

szerinti csoportosítása.  

– Egyéb épületek a környéken. 

Utca, közlekedés 

– Helyi és távolsági, valamint a 

tömegközlekedés fogalmának 

kialakítása. 

– Utak, sztrádák, sínek, 

alagutak, aluljárók 

felismerése, megnevezése, 

balesetmentes használata. 

– Balesetmentes, óvatos, 

figyelmes közlekedés. 

– Járművek, színterek 

Életvitel és gyakorlat: 

egyszerű háztartási 

munkák: lakás, 

házimunkák. 

 

Társadalmi ismeretek: 

közlekedésre 

neveléstérkép-

használat. 
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– Élményeit rajzokkal 

feldolgozni. 

csoportosítása. 

– A gyalogos közlekedés 

szabályainak betartása.  

– Felkészülés az önálló 

közlekedésre. 

 

Tevékenységek 

Iskola helyiségeiben, 

tornateremben, kézműves 

műhelyben, tanári szobában, 

irodában, raktárban, konyhában 

berendezés megfigyelése.  

Alaprajz készítése tanári 

segítséggel, színekkel 

differenciáltan az osztályok 

helyének megjelölése.  

Családi ház, társasház, lakótelepi 

panellakás megkülönböztetése.  

A lakás helyiségei, berendezései, 

funkciói, azok rendeltetésszerű 

használata. 

Fűtés, világítás, azok 

működésének megfigyelése.  

Közvetlen környezetében lévő 

elektromos háztartási gépek 

megfigyelése, segítséggel 

kipróbálása.  

A gépek és az ételféleségek 

összekapcsolása. (Mit, mivel, 

miért, hogyan?) 

Képekről, diákról szép épületek 

megtekintése, a különlegességek 

megfigyelése, megfogalmazása. 

Kulturált viselkedés színházban, 

múzeumban, az épület 

szépségeinek felfedezése. 

Szervezett látogatás során 

ismerkedés a hajó-, repülő-, 

vonat- és autóbusz-közlekedés 

jellemzőivel.  

A hangosbemondó szavainak 

értelmezése segítséggel. 

Tágabb környezetről térkép 

készítése, azon tájékozódás. 

A metróállomások, autóbusz és a 

vasúti közlekedés jellemzőinek 

összegyűjtése. 

Hajókirándulás alkalmával a vízi 

közlekedésről új ismeretek 

szerzése. 
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A városi közlekedés színtereinek, 

járműveinek megfigyelése és 

megnevezése. A tanuló 

differenciálja és megfogalmazza 

az út, sín, vezeték fogalmát.  

Játékokban közlekedési 

élmények, tapasztalatok 

felelevenítése. 

A legfontosabb szabályok 

rendszeres ismétlése szóban és a 

gyakorlatban.  

A gyalogos közlekedés 

szabályainak betartása.  

A helyes közlekedés rendszeres 

gyakorolása párban és önállóan. 

Játékos módon megjeleníti, 

csoportosítja a gyalogos 

közlekedés szabályait. 

Járművekkel kapcsolatos mesék, 

versek tanulása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hajóállomás, jegypénztár, kapitány, tömeg, vészfék, helyi közlekedés, 

jelzés, jegykezelés, állomás, pályaudvar, repülőtér, járatok, nemzetközi, 

helyi, hangár, remíz, karbantartás, önállóan, körültekintően, makett, 

tervrajz, alaprajz, emelt, földszint, pince, előtér, díszítés.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Tájékozódás időben 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás A tanuló érzékeli az idő múlását. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Az idő múlásának érzékelése méréssel. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Felsorolni automatikusan, 

önállóan a hónapokat, 

évszakokat, napszakokat. 

– Kapcsolatot találni helyzetek, 

történések, és az évszakok, 

hónapok, napszakok között. 

– Kiválogatni a múltra, jelenre, 

jövőre jellemző tárgyakat, 

képeket. 

– Tájékozódni az ismétlődő évi 

események és azok dátumai 

között. 

Ismeretek 

– Jelek információjának 

megértése a tájékozódáshoz, a 

cselekvés irányításához, az 

idő alakításához. 

– Évszakok, hónapok neveinek 

sorrendbe állítása, 

cselekvésekhez, 

napszakokhoz rendelése. 

Szerepjátékokban évszakok 

megjelenítése. 

– Múlt, jelen és jövő 

Számolás-mérés: 

tájékozódás: időmérés, 

naptárbeosztás. 

 

Ábrázolás-alakítás: 

évszakokkal 

kapcsolatos alkotások. 

 

Ének-zene: az idő 

múlásával, az 

elmúlással kapcsolatos 

dalok. 
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– Az aktuális dátumot 

megmondani, vagy tábláról 

leolvasni, naptárból sorolni a 

napokat, kötve a dátumokhoz. 

– Hetesi teendői között 

felsorolni az ismert napi 

adatokat. 

– Eligazodni az idő fogalmai 

között. 

– Elkülöníteni, megnevezni a 

napszakokat. 

– Segítséggel leolvasni az egész 

órát, használni a volt és lesz 

kifejezéseket az idő 

megállapításánál. 

– Ismerni az elmúlással 

kapcsolatos történéseket. 

történéseinek 

megfogalmazása. 

– Filmeken látott események 

időbeli elhelyezése (díszletek, 

jelmezek megbeszélése: régen 

milyen volt a közlekedés – 

lassabb, mint ma stb.). 

– Eseményképek rendezése: 

események előzményei, 

lezárása. 

– Napok, hetek, hónapok, 

évszakok. 

– Keltezés, dátum (évszám, 

hónap, nap). 

– Szünet – nyaralás. 

– Éjszaka, nappal. 

– Az óra, perc fogalmának 

megismerése. 

– Az idő múlása, és az elmúlás 

kapcsolata. 

– Az életút. Az élet végessége. 

– Fiatal, öreg. Születés, halál-

fogalom említése. 

 

Tevékenység 

A hónapok nevének 

automatizálása versek, dalok 

segítségével, eseményekhez 

rendelésük(születésnap, 

ünnepek). 

Naptár használata. A hetek 

napjainak számlálása, napszakok 

megnevezése, sorrendiségük 

begyakorlása. 

„Mikor lesz?” „Már elmúlt.” – Az 

idő múlásának megfigyelése. 

Régi korok meséiből, tárgyaiból 

segítséggel következtetések 

levonása.  

Filmekből látott jövőmotívumok 

feldolgozása tanári segítséggel. 

A valóság és a mese elemeinek 

szétválasztása, a sci-fit tartalmazó 

képek, történetek megismerése, a 

félelem legyőzése. 

Képek időrendbe állítása.  

A látottak megfogalmazása 

viszonyszavak és időfogalmak 

használatával. 

Hagyományos és digitális órákon 
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az idő leolvasása. 

Egész óra, fél óra, perc és óra 

viszonya. 

Próbálkozás az óráról az aktuális 

időpont leolvasására, 

tájékozódásra, még hány percig 

tart a tanóra stb. 

Emberi élet, növények élete, 

állatok élete témában adatgyűjtés. 

Korosztályokhoz kapcsolódó 

tevékenységek, jellegzetességek 

gyűjtése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Az idő múlásával, mérésével kapcsolatos fogalmak és szókincs. 

Dátum (termékeken gyártási idő és szavatosság). 

Az idő múlása, az elmúlással kapcsolatos fogalmak. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Élőlények 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás A tanuló észreveszi a természet szépségeit. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

A tápláléklánc alapjainak megértése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Egyre jobban tájékozódni az 

őt körülvevő természeti 

világban. 

– Analógiákat találni a régi és 

az új ismeretek között. 

– Önállóan próbálni 

megfogalmazni a termények 

évszakhoz történő rendelését 

és analógiákat.  

– Gyűjteni, rendszerezni, 

megfogalmazni a témakörben. 

Osztályozni, csoportosítani a 

növények fajtáit. 

– Ismerni és gondozni a 

környezetében lévő 

növényeket. 

– Ismerni és felsorolni a már 

tanult jellemzőket.  

– Igekötős igéket használni. 

– Kérdéseit bővített 

mondatokkal feltenni. 

Ismeretek 

Az élő környezet. 

Növények 

– A növények hatása életünkre 

(jó levegő, vitamin, állatokat 

táplál, melyeket mi eszünk 

meg). 

– A növények fejlődése, a 

fejlődés feltételei. 

– Gabonafélék megismertetése, 

felhasználása. 

– Gyümölcsök, zöldségek, 

gabonafélék felhasználása, 

tárolása, tartósítása. 

– Szobanövények ápolása. 

– Az eddig tanultak elmélyítése, 

rendszerezése. 

– Földünkön élő változatos 

növényvilág. 

– A növények létfontosságú 

tulajdonságai 

Ének-zene: 

növényekkel, 

állatokkal kapcsolatos 

dalok, zeneművek. 

 

Ábrázolás-alakítás: 

növény- és 

állatábrázolások 

különböző 

technikákkal. 
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– Gondolatait érthető 

mondatokkal kifejezni. 

– Hosszan figyelni egy-egy 

dologra.  

– Legyenek a tanulónak 

ismeretei az állatkert 

állatairól, ismerje fel azokat 

könyvekből, filmen. 

– Tudjon állatjelmezben 

tulajdonságokat 

megjeleníteni, hangokat 

utánozni. 

– Számoljon be a kedvenc 

háziállatról. 

(oxigéntermelés). 

Állatok 

– Háziállatok fogalmának 

bővítése. 

– Ház körül élő állatok 

csoportosítása (hasznos, 

káros). 

– A felsorolt állatok tápláléka, 

életmódja, haszna. 

– Vadon élő állatok, erdei, 

mezei, vízi állatok, 

ragadozók. 

– Hobbiállatok. 

– Csoportosítás kültakaró, 

táplálkozás, szaporodás, 

élőhely szerint. 

– Más földrészek állatai. 

– Mesék, dalok, versek az 

állatokról. 

 

Tevékenységek 

Élő és élettelen megbízható 

differenciálása. Képválogatás, 

csoportosítás főfogalmak alá. 

Erdei sétán a tanuló megfigyeli, 

tapintja a fák részeit. 

Összehasonlítás, különbségek 

megállapítása. 

Tanórán tapasztalatai, emlékei 

szerint főfogalom alá rendez, 

csoportosít. 

Fogalomhoz megfelelő képet 

rendel. 

Filmen, vagy a természetben 

megfigyeli a zöldségek, 

gyümölcsök betakarítási módját, 

cselekvően részt vesz a 

munkálatokban. 

Zöldségeket, gyümölcsöket, 

gabonaféléket megnevez, 

csoportosít. 

A fagyasztást, hűtést és tartósítást 

képekről vagy üzemlátogatás 

során megfigyeli. 

Filmről, képről az élelmiszerek 

gyártási és felhasználási módjait 

is megismeri.  

Távoli földrészek növényvilága, 

képek, filmek megtekintése a 

témában. 
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Környezetében lévő virágokat 

megnevezi, részeit felsorolja, 

gondozza azokat.  

Állatkerti séta vagy kirándulás 

alkalmával közelről ismerkedik 

az állatokkal.  

Megtanulja élőhelyeiket, 

táplálkozási szokásaikat 

(világatlaszban az állatok 

élőhelyei, életviszonyai, 

tápláléklánc). 

Ház körüli állatokról 

személyesen, filmből, könyvből 

szerez ismereteket, azonosítja az 

élő állattal. 

Párhuzamot von háziállatok és 

élelmiszerek között. 

Meséket, verseket, dalokat tanul. 

Állatfarsang, jelmezkészítés, 

szerepjátékok, mesék 

dramatizálása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Növény- és állatvilág témakörben felmerülő fogalmak. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
7. Előkészület a felnőtt életre 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás A tanuló alkalmazkodik a társadalmi, közösségi környezet elvárásaihoz. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Körültekintő vásárlás, különbség felismerése a fontos és nem fontos 

árucikkek között. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Egyre több áruféleséget 

megnevezni, főfogalom alá 

rendezni önállóan is.  

– Saját véleményét kifejezni az 

üzletben látottakkal 

kapcsolatban. 

– Szerepjátékban azonosulni 

vevővel és eladóval.  

– Üzletbe lépéskor a tanult 

udvariassági formákat, 

rendszabályokat betartani. 

– A látottakat önállóan, 

emlékezete alapján 

Ismeretek 

Üzletek, vásárlás 

– Áruház látogatása, 

áruféleségek megnevezése, 

konvencionális kifejezések 

gyakorlása, irányítással. 

– Üzletekről, vásárlásról 

tanultak rendszerezése.  

– Piaclátogatás, vásári áruk, 

utcai árusok.  

– Piacok, üzletközpontok, 

közértek, kiskereskedések 

hasonlósága, különbözősége.  

Életvitel és gyakorlat: 

egyszerű háztartási 

munkák. Vásárlás, 

fogyasztóvédelem. 

 

Társadalmi ismeretek: 

felkészülés a felnőtt 

létre: pályaválasztás, 

foglalkozások. 
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rendszerezni. 

– Ismerni a pénz fontosságát a 

vásárlás során. 

–  A tanultakat készség szintjén, 

a gyakorlatban alkalmazni. 

– Türelemmel, érdeklődéssel és 

megfelelő magatartással részt 

venni a látogatásokon. 

– Szókincse, mondatai 

tükrözzék a beépült és rögzült 

ismereteket. 

– Saját véleményt kialakítani a 

foglalkozásokról (jó, rossz, 

nehéz, könnyű).  

– Önállóan kérni, megköszönni, 

elköszönni, kifogást 

megfogalmazni. 

– Megmondani kérdésre saját 

nevét, születési helyét és 

idejét. 

– Ismerni édesanyja nevét 

(legalább keresztnevét). 

– Kérdésre kiválasztani 

édesanyja külső és belső 

tulajdonságait. 

– Rendszeres vásárlás 

gyakorlása az apróbb 

megbízatások teljesítésével. 

– Az önállóság fokozatos 

növelésével: az áru 

kiválasztása, vásárlás, fizetés. 

– Megfelel-e az áru minősége? 

(Csere). 

– A pénz értéke. 

Foglalkozások 

– Iskola, üzletek, intézmények 

dolgozói. 

– Szolgáltatások egymáshoz 

rendelése, irányítással. 

– További iparosok munkájának 

megismerése, eszközeik 

csoportosítása. 

– Szülők, testvérek munkája, 

foglalkozása. 

– TV-rádió-szerelő, varrónő, 

ács, villanyszerelő, 

hangszerjavító, cipész. 

– Minden munkában van 

szépség és hasznosság. 

– Személyes adatok. Születési 

hely, idő. Az anya leánykori 

neve. Lakcím. 

– Az anya tulajdonságainak 

megfigyeltetése, 

megfogalmazása. 

 

Tevékenységek 

Hasonlóságok és különbözőségek 

sorolása a különböző helyek 

(áruház, piac, utcai árusok) 

között. 

Üzletek, áruféleségek 

rendszerezése, csoportosítása, 

minőségi kifogás 

megfogalmazása. 

Szervezett keretek között 

csoportos látogatás a különböző 

vásárlóhelyekre. 

Tanári kérés szerint vásárlás, 

fizetés. 

A tanult kommunikációs formák 

gyakorlása, szerepjátékokban 

megjelenítése.  

Az iskolai dolgozók 

foglalkozásának megnevezése, 
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feladataik megfigyelése.  

Mindennapi életében jelenlévő 

ügyintézők munkájának, 

eszközeiknek megfigyelése: 

orvos, asszisztens, titkárnő, 

jegyeladó, buszvezető, cukrász. 

Eladók munkájának 

megfigyelése, szituációs 

játékokban a szerepek gyakorlása. 

Mesealakok foglalkozásának 

felismerése. 

Összehasonlítás jellemzők 

megfigyeltetése által. 

A költekezés megelőzése, 

felesleges – szükséges 

mérlegelése. 

Szervezett formában látogatja 

meg a különböző szakmák 

képviselőit, megfigyeli 

munkájukat és eszközeiket, 

kipróbálja, megtapasztalja a 

mozdulatokat. 

Kér, kérdez, megnevezi a 

látottakat. 

Képeken egyezteti, és főfogalom 

alá rendezi a megismert 

fogalmakat, tárgyakat. 

Név, születési hely, idő 

automatizált megtanulása. 

Édesanyja nevének megtanulása. 

Édesanyja külső tulajdonságait 

segítséggel megfigyeli, 

megnevezi. 

(Születésnap, névnap 

számontartása, felköszöntés). 

Érzelmeit kifejezi szóban és 

gesztusaiban, mások érzelmi 

megnyilvánulásait észreveszi és 

tiszteletben tartja. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A témákkal kapcsolatban felmerülő fogalmak, szókincs köre. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
9. Ünnepek 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Mások ünnepét elfogadni, tiszteletben tartani. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Külsőségeiben és tartalmában is készülődés az ünnepre. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Szívesen részt venni az 

ünnepi készülődésben. 

– Önálló feladattal készülni az 

ünnepre. 

– Himnusz hallgatása alatt 

vigyázzban állni. 

– Verseket, dalokat örömmel 

bemutatni az iskolában és 

otthon. 

– Örülni társai sikereinek. 

– Helyesen értelmezni az 

ünnepekkel kapcsolatos 

fogalmakat, megfelelő 

eseményekhez kapcsolni 

azokat, játékosan utánozni 

néhány jellegzetes ünnepi 

eseményt. 

– Egyre biztosabban eligazodni 

a különböző ünnepségek 

időpontja, jellege, 

eredeztetése tekintetében. 

– Az ünnepekkel kapcsolatos 

tárgyismeretét, és a fogalmait 

gazdagítani.  

– Legyen megfelelő a tanuló 

magatartása, részvétele. 

Ismeretek 

– Nemzeti, társadalmi, családi 

ünnepek csoportosítása. 

– Az ünnepek eredete, 

történetének ismertetése. 

– Nemzeti ünnep. Augusztus 20 

(Szent István). Március 15. 

(Petőfi Sándor). 

– Mikulás, ajándékozási 

szokások. Karácsony. 

– Társak jeles ünnepeinek 

számontartása. 

– Az ünnepekhez tartozó 

történetek ismertetése. 

– Az ünnephez tartozó formai 

elemek betartása. 

 

Tevékenységek 

Az aktuális ünnepnek megfelelő 

kellékek, ajándékok készítése 

segítséggel. 

Figyelmesen hallgatja a 

történeteket. 

Képeket gyűjt és rendszerez az 

ünnepekkel kapcsolatban. 

Verseket, dalokat tanul és előad, 

csoportban, vagy önállóan. 

Versenyekre, vetélkedőkre 

készül. 

Nemzeti nagyjaink és az 

eseményekhez kapcsolódó 

történeteket ismer meg. 

Az ünnepek megnevezését és 

eredetét sokféle helyről, 

helyzetből hallgatja, nézi. 

Felköszöntés, gratuláció. 

Ajándékozás (könyvek, mesék, 

tárgyak, emlékek). 

Tevékenyen részt vesz jelképek 

(zászlók, díszek) készítésében. 

Tanári segítséggel értelmezi a 

helyzeteket, tárgyakat. 

Olvasmányok az ünnepekkel 

kapcsolatban.  

Ének-zene: ünnepi 

műsor. 

 

Ábrázolás-alakítás: 

ajándék, dekoráció az 

ünnepre. 

 

Életvitel és gyakorlat: 

anyagok alakítása: 

ajándék készítése. 
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Történelmi tárgyak megtekintése, 

múzeumlátogatások az 

ünnepekhez kapcsolódóan. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nemzet, család, hazaszeretet, ünnepélyes, Himnusz, csend, felvonulás, 

király, megváltó, ünnepélyesség, ajándék, költő, költemény, előadás, 

emlékmű, múzeum, tűzijáték, ünnep, egyház, társadalom, nemzet, történet, 

király, papság, kép, jelkép, korona, szent, vallások, templom, szeretet, 

gyűlölet, hangulat.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes  

 kiejtését tudatosan javítani, hangerejét, beszédritmusát tudatosan 

irányítani.  

 bővítménnyel mondatot alkotni.  

 kérdést megfogalmazni, kérdésre adekvát választ adni. 

 felhívó jellegű kommunikációs megnyilvánulásokra. 

 a hangulati elemeket megjeleníteni beszédében. 

 felismerni és megfogalmazni tulajdonságokat. 

 felismerni, megmutatni érzékszerveit és tudja azok funkcióit. 

 egyszerű terítési és főzési műveletet elvégezni, azokat szavakkal, 

mondatokkal magyarázni, indokolni. 

 megbízhatóan részt venni mindennapjain a közlekedésben. 

 észrevételeit, szükségleteit jelezni, segítséget kérni, megköszönni. 

Étkezésnél, kiránduláson megfelelő magatartást tanúsít. 

Természeti kincseinket és néhány hasznát, jelentőségét ismeri. 

A témakör fő fogalmait beszédében megfelelően használja. 

A tanuló képes  

 segítséggel leolvasni az egész órát, használni a volt és lesz 

kifejezéseket az idő megállapításánál. 

 az elmúlással kapcsolatos történéseket megérteni. 

 mondanivalóját kérdések segítségével bővített mondatokkal is 

megfogalmazni. 

 főfogalom alá rendezni az állat- és növényvilág témakörökben 

különböző tulajdonságok alapján. 

 együttműködni a helyes viselkedési és magatartási szabályok tudatos 

betartásában.  

 aktív szókincsét bővíteni a tanult témakörökben. 

 legfontosabb személyi adatait elmondani (név, cím). 

 a legfontosabb ünnepek jelentőségét átélni, az ünnepekkel 

kapcsolatos tárgyismeretét, és a fogalmak használatával beszédét 

gazdagítani, közös ünnepeken alkalmanként közreműködni.  

Himnusz hallgatása alatt vigyázban áll.  

 

 

 

 

 



702 

 

 

7. évfolyam 

 

A tantárgy az erkölcsi nevelést a közösségi helyzetekben az alkalomhoz illő viselkedés 

gyakorlásával, tudatosításával, a jó – rossz, pozitív – negatív példák megnevezésével, 

szituációs játékokon, meséken keresztül, a viselkedés megítélésében az igazságosság és 

mértékletesség gyakorlásával, és az adott szituációnak megfelelő viselkedési szabályok 

alkalmazásával és megnevezésével segíti. 

Megalapozza a nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés fejlesztését a közösség 

hagyományainak megismertetésével, jeles képviselőinek megnevezésével és azok tiszteletére 

neveléssel. Elősegíti népi hagyományok, szokások, a hozzájuk kötődő tevékenységek 

gyakorlását, a nemzeti ünnepek, jelképek megismerését, megnevezését, jelentőségük 

felismerését, a magyar nemzeti kultúra megkülönböztetését más népek kultúrájától és 

szokásaitól. 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelést segíti az önállóság és önérvényesítés 

igényének kialakítása, a társas érintkezés alapvető szabályainak megismerése (szituációs 

játékokon keresztül), a különböző lehetőségek közül, a tanuló igényének megfelelő választás 

gyakorlása, a megalapozott döntésekre nevelés, a segítség megfelelő stílusú kérésének és 

elfogadásának megválasztása. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése megvalósul az önkifejezés erősítésével, 

különböző kommunikációs technikákkal az igények kifejezésében (véleményalkotás 

tanulása), az érzelmeken uralkodás lehetőségének és képességének megismertetésével, a 

szociális kapcsolatok megfelelő formáinak gyakorlásával, a közösség értékeinek 

megismerésével, elfogadásával. 

A családi életre nevelést a társas kapcsolatok kialakítása, kezdeményezése, szituációs 

játékokkal a családban betöltött szerepek gyakorlása, a családi ünnepek és események, 

jelentős évfordulók, rokoni kapcsolatok megismerése, megnevezése, ünnepi készülődések 

tervezése, a meghívások, köszöntők, gratulációk gyakorlása támogatja. 

A tantárgy tanítása a testi és lelki egészségre nevelésben az egészséges életmód 

(táplálkozás, sport, személyes higiéné) alapvető szabályainak/jellemzőinek megismertetése 

ismeretterjesztő médiumok (könyvek, cd-k) segítségével, az ismeretek megnevezésével a testi 

és lelki egészség, helyes és helytelen szokások köréből és a test és lélek érzéseinek adekvát 

kifejezésekkel és fogalmakkal történő megfogalmazásával vesz részt. 

A felelősségvállalás másokért, önkéntesség kompetenciaterület fejlesztését szituációs 

játékokon keresztül a segítségnyújtás szükségességének és módjainak felismertetése és 

gyakoroltatása, a közösség tagjainak kommunikációs jelzéseire figyelés, megfelelő formájú 

kapcsolattartás és a közösségi munkában feladatok vállalása erősíti. 

A fenntarthatóság és környezettudatosság céljait a környezetet megóvó magatartásra 

és tevékenységre neveléssel, a környezetvédő tevékenységek felismerésével, megnevezésével 

(pl.: szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékosság) segít elérni. 

A pályaorientáció alakítása a munka világának megismerésével – saját 

életlehetőségek, pályaelképzelés reális felmérésével és a társadalmi munkamegosztás 

területeinek és fogalmainak, valamint a szakmák tevékenységeinek rendszerezésével valósul 

meg. 

A gazdasági és pénzügyi nevelést a tantárgy a pénz – munka összefüggéseinek 

megismertetésével, a családi élet, munkahely, foglalkozások témaköréből vett kommunikációs 

témák feldolgozásával segíti. 

A tantárgy segíti az infokommunikációs eszközök megismerését, rendeltetésszerű 

használatát, az érdekes műsorok, programok céltudatos válogatását, a nyilvános és bizalmas 
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információk megosztása közötti különbség felismerését. Óv a túlzott információadástól, és 

segíti a megszerzett ismeretek hitelességével és elfogadásával kapcsolatos kétségek 

felismertetését a médiatudatosságra nevelés területén. 

A tantárgy támogatja a tanulás tanítását az egyénre szabott értékelési és motivációs 

módszerek alkalmazásával történő ösztönzéssel, és az ismeretek (tananyag) iránti érdeklődés 

felkeltésével, elsajátításával. Fejleszti a környezettel való kommunikációs kapcsolatban a 

folyamatos érdeklődést, az önellenőrzés és javítás iránti igényt.  

Az anyanyelvi kommunikáció a tanuló képességeihez és lehetőségeihez mérten 

fejlődik az önkifejezés minél gördülékenyebb, pontosabb megjelenítésével, a társak 

kommunikációs jelzéseinek figyelésével és megértésével, a kommunikációs jelzések egyre 

pontosabb, érthetőbb, tisztább, lehetőség szerint beszéddel kísért megjelenítésével, valamint a 

nonverbális jelek, gesztusok, képek, piktogramok értelmezésével és használatával. 

A természettudományos és technikai kompetenciát a testi, érzékszervi élmények, 

érzések megfogalmazására való képesség, a társakra és jelzéseikre figyelés, a környezet 

veszélyeinek felismerése és azok megfogalmazása fejleszti. 

A digitális kompetencia fejlesztését az IKT-eszközök közötti eligazodás, 

felhasználásuk módjának megértése és gyakorlása, a szabadidő hasznos és szórakoztató 

eltöltésének módszerei, a választás szempontjainak megismerése, gyakorlása segíti. 

A szociális és állampolgári kompetencia területén a tantárgy keretében megvalósul a 

közösség tagjaival történő együttműködés és kooperációs készség gyakorlása, a szociális 

beilleszkedéshez szükséges készségek, képességek fejlesztése, felkészítés a szakiskolai 

közösségbe történő beilleszkedésre, a felnőtt lét szerepeire és a konfliktushelyzetek 

megoldásához szükséges technikák elsajátítására és gyakorlására. 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia fejlődését segíti a célok 

kitűzése, megfogalmazása, a lehetőségekhez képest önálló tevékenységek igényének 

felismerése, a kitűzött célok elérése érdekében lényeges kapcsolatfelvétel gyakorlása. 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciaterület 

megerősödik a versek, mesék mozdulatokkal kísérésével, életszerű szituációk eljátszásával, a 

tiszta, választékos beszédre törekvéssel. 

A hatékony, önálló tanulás fejlesztése az önálló kérdezés, felvilágosítás-kérés 

gyakorlásával, valamint a közös munkában történő együttműködéssel, a feladattartás és 

kitartás gyakorlásával valósul meg. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Beszédfejlesztés. Anyanyelv 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás A tanuló megnevezései egyre pontosabbak, szókincsét aktivizálja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Az elsajátított és a begyakorolt udvariassági formulák használata. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Hangerőt szabályozni, 

suttogni, súgni. 

– Szókincs bővítése és 

pontosítása. 

– Szavakat értelmezni 

Ismeretek 

– Artikulációs ügyesítés. 

Kiejtés javítása. 

– A hang közvetítő szerepe: 

hanghordozás változtatása, a 

Ének-zene: ritmus- és 

hallásfejlesztés. 

 

Olvasás-írás: 

betűtanítás, ábécébe 
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szövegösszefüggésben. 

– Nyelvtani ismeretek bővítése 

és rendszerezése. 

– Analóg mondatokat alkotni. 

– Önmagát és környezetét 

reálisan értékelni. 

– Törekvés érthető, összefüggő 

beszédre. 

közlés tartalma közötti 

összefüggés. 

Hangtan: 

– Hangok – magánhangzók 

(rövid, hosszú párok).  

– Mássalhangzók: egyjegyű-

kétjegyű, rövid-hosszú. 

Szótan:  

– Főnév (személyek és tárgyak 

nevei), ige (cselekvések 

megnevezése), melléknév 

(tulajdonságok). 

– Határozószó (viszonyszavak).  

– Melléknevek fokozása. Alap- 

és középfok. Három változó 

jellemzése, a felsőfok 

gyakorlása. 

Igeragozás:  

– Egyes szám, többes szám. 

Személyes névmások, 

személyragok. 

– Igeidők: jelen-, múlt- és jövő 

idő. A „fog” ige használata. 

Mondattan:  

– Kijelentő mondat, kérdő 

mondatok. 

– Bővített és összetett 

mondatok. 

– Állító és tagadó mondatok. 

– A magán és közéleti 

kommunikáció tipikus 

helyzetei, kifejezésmódjuk. 

 

Tevékenységek 

Artikulációs gyakorlatok. 

Különböző hangnemű beszéd 

azonos tartalommal (unott, 

érdeklődő, gúnyos, gyűlölködő 

stb.), hanghordozás és tartalom 

kapcsolata. 

Magánhangzók, rövid-hosszú 

párok megkülönböztetése.  

Hangok – betűk csoportosítása 

változatos szempontok szerint. 

Az ábécé ismerete, nevek 

névsorba rendezése. 

Tulajdonnevek (emberek neve, 

városok neve stb.) gyűjtése, 

helyesírása. 

Cselekvések megnevezése.  

rendezés. 
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Igeidők használata egymás után, 

egymáshoz kapcsolva. 

A múlt, jelen és jövő 

összefüggéseinek felismerése. 

Térbeli- és időbeli viszonyok 

meghatározása. 

Két tárgy, személy 

összehasonlítása. 

Három tárgy vagy személy 

összehasonlítása. 

Képekről szógyűjtés, 

mondatalkotás adott szóval. 

Szókincs- és témavariációk eltérő 

helyzetekben. 

Kijelentő mondatok átalakítása 

kérdővé, válasz a kérdésre. 

A cselekvést értékelő kérdésre 

állító, a valóságnak nem 

megfelelő kérdésekre tagadó 

mondatok szerkesztése. 

Élőben és magnetofonról 

hallgatott beszédmódok 

értékelése: motyogás, halk, 

hangos, érthető beszéd, hadarás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hanghordozás, kiabálás, suttogás, súgás. 

Nyelvtani megnevezések. Magánélet, közélet körébe tartozó kifejezések. 

A gyakorolt nyelvtani formulákhoz kapcsolódó egyszerűsített kifejezések. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Társadalmi érintkezési formák 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás Helyes viselkedésmódok ismerete és betartása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Törekvés a kulturált, ápolt megjelenésre, társas helyzetekben adekvát 

viselkedésre és kommunikációra. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Felismerni és megváltoztatni 

a rossz szokásokat. 

– Tiszteletben tartani és 

érzékelni a személyes tér 

határait. 

– Megítélni a látott helyzetek 

motivációját. 

– A helyes és helytelen 

viselkedést megnevezni, 

Ismeretek 

Viselkedésmódok elemzése és 

megbeszélése. 

– Testtartás: (pl. Himnusz alatt), 

beszélgetés során (zsebre tett 

kéz, vállrángatás) 

– Ülés: a leülés és felállás 

udvariassági rendje, az ülés 

módja (szétvetett lábak, zárt 

Életvitel és gyakorlat: 

vásárlás, közlekedés,  

vendégség. 

 

Társadalmi ismeretek: 

felkészülés a felnőtt 

életre: jó és rossz 

elkülönítése. 
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indokolni, és a helyes 

viselkedést a gyakorlatban 

alkalmazni. 

– Az elsajátított 

viselkedésmódok szerint 

kulturált módon kapcsolatot 

tartani egyszerűbb 

helyzetekben. 

lábak, székről lecsúszva, 

asztalra felrakva stb.) 

– Járás: a közlekedés módja 

csoporttal, párban, egyedül. 

– Tekintet: iránya beszélgetés 

közben (szemkontaktus, 

bámulás stb.). 

– Mimika: grimasz mások 

megnyilvánulása közben. 

– Gesztikulálás. 

– Távolságtartás: a beszélgetés 

távolsága ismert és ismeretlen 

személynél, átkiabálás az 

utcán, valakinek a feje felett). 

– Érintés: az érintés árnyalatai 

(kéz a combra, hátba ütés, 

fenékre csapás, csók arcra, 

homlokra, szájra stb.). 

– Megszólítás – Köszönés – 

Bemutatkozás: korosztály – 

fiatalabb, idősebb, és nemek 

szerinti különbségek 

figyelembevétele. 

– Viselkedési szokások 

megbeszélése, elemzése. Az 

alkalmazkodás, beilleszkedési 

szokások kidolgozása, 

begyakorlása. 

– Köszönési módok 

megbeszélése (kinek, mikor, 

hogyan). Integetés, mint 

köszönési forma. 

– Kézfogás. Puszi. 

– Bemutatkozás – bemutatás. 

– Megszólítás (ismerős – 

idegen, fiatal – idős). 

– Beszélgetés társaságban, 

véleményalkotás, tanácskérés, 

kérdezés. 

– Vendégségben. 

– Vendéghívás, köszöntés, 

búcsúztatás, kínálás. 

– Ajándék átadás és átvétel. 

– Ajándék kiválasztásának 

szempontjai. 

– Mozi, színház, koncert, táncos 

rendezvény látogatása. 

– Felkérés táncra, elköszönés, 

udvarias visszautasítás. 
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Tevékenységek 

Helyzetgyakorlatok, látott esetek 

(fotó, videó) a témákkal 

összefüggésben. 

A felsorolt helyzetekre rövid 

történetek eljátszása, a helyes és 

helytelen viselkedés elválasztása. 

Iskolai helyzetekben a 

viselkedésmódok gyakorlása. 

A már gyakorolt viselkedési 

szokások átismétlése, gyakorlása 

szituációkban. A helyzetek 

megbeszélése, a helytelen 

viselkedés javítása. 

A köszönés módja és a köszönő 

felek közötti viszony 

megbeszélése. 

Bemutatkozás módja – a felek 

közötti viszony szerinti 

változatok gyakorlása. 

Helyzetgyakorlatok. 

Illő öltözet, ruhatár használata, 

jegy bemutatása, hely 

megkeresése, helyes viselkedés 

előadás alatt (pl. nincs zörgés 

zacskóval; viselkedés idegen 

szomszéddal). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Félszeg, tolakodó, bizalmaskodó, tisztelet. 

A témák feldolgozása során felmerülő fogalmak. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
7. Előkészület a felnőtt életre 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás A helyes – helytelen elkülönítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Óvatos viselkedés kapcsolatok létesítése során. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– A tárgyalt eseteket megérteni.  

– A tanuló erkölcsi érzéke 

helyesen működjön.  

– Észrevenni a helytelen 

viselkedést, indokolni a 

választott megoldást. 

Ismeretek 

Konfliktushelyzetek felismerése, 

megoldási módok kitalálása. 

– Boltban vásárol, de nem elég 

a pénze az áru megvásárlására 

(mit tegyen?). 

Életvitel és gyakorlat: 

vásárlás, közlekedés, 

vendéglátás, 

orvosi vizsgálat. 

 

Társadalmi ismeretek: 
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– Személyes véleményt alkotni. 

– Őszinte kapcsolatot 

kialakítani az általa 

kiválasztott felnőttel. 

– Gondjait megosztani. 

– Ismeretlen helyzetekben 

helyes viselkedési formát 

választani. 

– Az utcán leszólítja valaki 

(hogyan reagáljon?). 

– Húsvéti locsoláskor alkohollal 

kínálják (mit tegyen?). 

– Aktuálisan előforduló 

konfliktushelyzetek 

megbeszélése. 

– Gyermekkönyvek, filmek, 

ifjúsági filmek részleteiben 

megjelenő konfliktusok 

megoldása saját vélemény 

alapján, és a filmen. 

– Magán- és hivatalos jelleg 

elkülönítése. 

– Ismerkedés: bizalom, 

bizalmatlanság. 

– Hol, kivel közölhetem 

személyes adataimat? 

(Önkormányzat, orvosi 

rendelő, rendőrség, iskola.) 

– Személyes adatok és iratok 

kezelésének módja. 

– Hol, mikor, hová, kinek a 

kérésére írom alá a nevemet? 

– Segítségkérés – személyi 

segítő. 

 

Tevékenységek 

Képek alapján adott szituációk 

felismerése, a probléma elemzése, 

megoldás keresése. 

A lehetséges megoldások 

eljátszása után a helyes megoldás 

kiválasztása, indoklása. 

(Ismert sorozatokból részletek, a 

Kockásfülű nyúl című rajzfilm 

epizódjai, Frakk-filmek, Magyar 

népmesék). 

Választás, megkülönböztetés 

(kinek szóló információt 

hallasz?). 

Szituációs gyakorlatok a 

személyes iratok használatára 

(személyi igazolvány, bérlet, 

diákigazolvány, bankkártya, 

lakcím, lakáskulcs). 

Előfordulható helyzetek a helyes 

és helytelen cselekvésre. 

Helyzetgyakorlatok. Probléma 

megfogalmazása. 

állampolgári 

ismeretek, hivatalos 

dokumentumok 

használata. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Irigység, füllentés, becsapás, lopás, 

konkrét helyzetekben felmerülő kifejezések és fogalmak tisztázása. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
8. Társas kapcsolatok 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás A tanuló szerepjátékokban jellemző tulajdonságokat megjelenít. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Együttműködés a társakkal barátságos, befogadó közegben. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Helyesen használni az 

elsajátított és begyakorolt 

udvariassági formulákat. 

– Törekedni a nyílt, őszinte 

kommunikációra. 

– Tudni, hogy mit tehet a tanuló 

mások előtt és mit nem (pl.: 

diákszerelem 

megnyilvánulásai). 

Ismeretek 

Kapcsolatok az 

osztályközösségben: 

– Barát – haragos. 

– Felnőtt – tanuló. 

– Az átlagos érintkezés formái 

(udvariassági formulák). 

Kapcsolatok az intézmény 

helyszíneivel: 

– Tanárok, irodai dolgozók 

(ebédbefizetés, 

könyvtárhasználat, üzenet 

átadása). 

– Karbantartók, konyhai 

dolgozók, portaszolgálat 

(segítség kérése, üzenet 

átadása, együtt dolgozás). 

A nemek közötti kapcsolat: 

– A fiúkra és lányokra jellemző 

viselkedési módok 

szabadidőben és munkában. 

– Párkapcsolatok az iskolában. 

Diákszerelem. 

Nonverbális kommunikáció és 

illemszabályok:  

– Arcmimika differenciált 

észlelése. 

– Lelkiállapot kitalálása 

arckifejezésből, az esetleges 

okok feltárása. 

– Szemmel, fejmozdulattal, 

mimikával, kézjellel kifejezett 

utasítás közlésének és 

megértésének gyakorlása. 

Társadalmi ismeretek: 

önismeret, társas 

kapcsolatok. 

 

Életvitel és gyakorlat: 

piktogramok 

értelmezése. 

 

Környezetismeret: az 

emberi test; 

egészségvédelem. 
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– Külső megjelenés eltérő 

helyzetekben. Reakció. 

– Képek, ábrák, szimbólumok, 

szituációk információinak 

megértése (postán, 

közintézményben).  

– Különböző társasági körök. 

– Osztályközösség, iskolai 

barátok, az intézmény 

dolgozói, családtagok, 

gyermekek, fiatalok más 

intézményekből. 

– A telefonálás illemszabályai. 

– Viselkedés kötött és kötetlen 

élethelyzetben 

(szabadidőben). 

– Ápoltság, rendezettség, célnak 

megfelelő öltözék (sporthoz, 

ünnepre stb.). 

 

Tevékenységek 

A helyes viselkedés és 

kommunikációs formulák 

elsajátítása és gyakorlása játékos 

szituációkban. 

Társakra jellemző belső 

tulajdonságok összegyűjtése, 

csoportosítás nemek szerint.  

Grimaszok rögzítése, különböző 

arckifejezések megfigyelése tükör 

előtt. 

Egymás arckifejezésének 

utánzása. 

Arckifejezés, testtartás elemzése 

fotók, illetve videófelvételek 

alapján. Megadott lelkiállapot 

megjelenítése arccal, testtel. 

Tágabb környezetében adódó 

helyzetek, képek, ábrák stb. 

megértése (piktogramok, 

közlekedési táblák stb.). 

Személyes tapasztalatok, saját 

kapcsolatok feltérképezése. 

A másik nemmel szembeni 

viselkedés alapszabályainak 

állandó megbeszélése.  

Elfogadható és nem 

megengedhető tényezők elemzése 

egy kapcsolatban. 

Telefonálás gyakorlása 
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mesterségesen kialakított és valós 

helyzetekben. 

Viselkedés kötetlen helyzetben: 

köszönés, hangoskodás, 

öltözködés, tisztálkodás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Barát, barátságos, ellenség, ellenfél, barátságtalan, elutasítás, elutasító, 

szeretet, szerelem, intimitás, 

szigorú, ideges, gondterhelt, vidám, alkalom, ápolt, rendezett,  

kezelési útmutatók ábrái, közlekedési táblák.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
10. Médiaismeret 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Helyes, helytelen elkülönítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Egyensúlyra törekvés a szabadidő eltöltése során. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek– tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Egyszerűbb szókincsű írott 

anyagból a lényeget 

megérteni. 

– Kedvenc műsorát kiválasztani 

és figyelemmel kísérni. 

– Helyesen viselkedni a 

könyvtárban. 

– A papíralapú termékeket 

helyesen, kímélően használni.  

– Tudni: a könyv és folyóirat 

érték, kímélni kell! 

– Baleset- és rongálásmentesen 

használni az eszközöket a 

megszabott keretek között. 

– Egyensúlyra törekedni a 

szabadidő eltöltése során. 

– Törekedni az önkorlátozásra. 

Ismeretek 

– Tömegkommunikációs 

műfajok és eszközök közötti 

tájékozódás. 

– Írott kommunikáció: 

(szórólapok, műsorújság, 

reklám, időjárás-jelentés). 

– Elektronikus hordozók 

(számítógép, tv, videó, DVD, 

CD, játékok) használata 

(lejátszás, be-, kikapcsolás, 

működtetés). 

– Kisközösségi kommunikáció 

alapvető helyzetei, 

magatartásformái. 

– Könyvtárhasználat. A kívánt 

könyv, kiadvány 

megkeresése, kiválasztása. 

– Írott kommunikáció 

áttekintése: szórólapok, 

reklámok, terméktájékoztatók, 

korosztálynak megfelelő 

újságok, folyóiratok 

áttekintése. 

– Mindennapos, szokásos 

médiahasználat (rádió, TV).  

Információs eszközök 

használata: DVD, CD 

lejátszása, célzott 

internethasználat. 

 

Olvasás-írás: értő 

olvasás. 

 

Társadalomismeret: 

tanulmányi séta, 

intézménylátogatások. 



712 

 

– A műsorok kiválasztásának 

szempontjai (pl.: korosztályos 

ajánlás, időpont, családi 

időbeosztás stb.). 

– Véleményalkotás, vitakészség 

alakítása. 

 

Tevékenység 

Műsorújság használata (időpont, 

műsor keresése). 

A kívánt eszköz kiválasztása, 

működtetése. 

Szerepjátékok: iskolai hírek, 

családi hírek. 

Hang nélkül, csak mimika és 

testbeszéd alapján kitalálni a 

hírek tartalmát (szomorú, vidám, 

semleges hír: baleset bejelentése, 

sportgyőzelem, időjárás-jelentés 

stb.).  

Cím, író szerinti keresés – az 

ábécérend szerinti tájékozódás. 

A termékek áttekintése, téma 

keresése, az olvasottak rövid 

összefoglalása (pl. hogyan 

ajánlanád társaidnak az adott 

cikket, miért érdekes az adott 

információ?). 

Hangkazetta, CD, DVD, videó, 

számítógép működtetése 

önállóan, felügyelettel. 

Műsorújságból a kívánt program 

kiválasztása, az időpont 

megjegyzése, a látottak 

megbeszélése, kritika 

megfogalmazása (tetszett, nem, 

miért?). 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A médiában használatos szófordulatok, kifejezések. A használat során 

előforduló kifejezések és fogalmak. 

Olvasójegy, tagdíj, katalógus, kölcsönzési idő lejár, hír, tájékoztató, 

készlet erejéig érvényes, tartalomjegyzék, előfizetés, ingyenes lap. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes 

 verbális közlésre (organikus akadályozottság esetén nonverbálisra).  

 mondatbővítményeket és múlt időt használni, kifejezni magát 

bővített mondatokkal, mellékneveket, határozószókat, igekötőket 

használni spontán beszédében. 

 helyesen használni megtanult nyelvtani formákat, tiltó mondatokat 

fogalmazni. 

 megérteni a tárgyalt eseteket, észrevenni a helytelen viselkedést, 

indokolni a választott megoldást, helyes erkölcsi érzéke kialakult. 

 a tájékozódáshoz, problémamegoldáshoz, feladata elvégzéséhez 

segítséget kérni, elfogadni és hasznosítani. 

 elsajátítani a szociális beilleszkedéshez szükséges készségeket, 

képességeket, tiszteletben tartani és érzékelni a személyes tér 

határait. 

 önmaga és mások viselkedését igazságosan megítélni.  

 önmagát és környezetét reálisan értékelni. 

 önkifejezéséhez verbális és nonverbális közlési formákat használni. 

 személyes véleményalkotásra. 

 hétköznapi helyzetekhez adekvát megnyilvánulással viszonyulni, 

ismerni és alkalmazni a társadalmi együttélés normáit. 

 a helyes és helytelen viselkedést megnevezni, indokolni, és a 

gyakorlatban alkalmazni. 

 őszinte kapcsolatot kialakítani, gondjait megosztani az általa 

kiválasztott felnőttel.  

 az interakciós fél érzelmeinek, gesztusainak, igényeinek felfogására, 

kerülni a feltűnő, oda nem illő viselkedést. 

A testbeszéd információközlő értékét ismeri, képes válaszreakciókra, 

érzelmein uralkodik. 

A tanuló képes 

 az elsajátított viselkedésmódok szerint kulturált módon kapcsolatot 

tartani egyszerűbb helyzetekben. 

 megérteni az ábrák, szimbólumok, szituációk információit, 

egyszerűbb szókincsű írott anyagból a lényeget megérteni. 

 az önkorlátozásra a szórakoztató elektronikai eszközök 

használatakor, és az életkori kötöttségeket figyelembe venni 

műsorválasztás során. 

 a valóságot és a virtuális valóságot elkülöníteni.  

 kiválasztani és figyelni kedvenc műsorát. 

 megfelelően viselkedni a könyvtárban, a papíralapú termékeket 

helyesen, kímélően használni.  
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8. évfolyam 

 

A tantárgy a nyolcadik évfolyamon az azt megelőző évfolyamhoz hasonlóan hangsúlyt fektet 

az erkölcsi nevelésre, továbbá: 

Megalapozza a nemzeti azonosságtudatot.  

Feladata az állampolgárságra nevelés, az önállóság és önérvényesítés igényének 

kialakítása, a társas érintkezés alapvető szabályainak megismertetése, az önismeret és a társas 

kultúra fejlesztése.  

Feladata a családi életre nevelés, a társas kapcsolatok kialakítása, a testi és lelki 

egészségre nevelés, a felelősségvállalás erősítése, a környezettudatosság fejlesztése, a 

pályaorientáció alakítása, a gazdasági és pénzügyi nevelés, az infokommunikációs eszközök 

megismertetése, az esztétikai-művészeti tudatosság kialakítása. 

A tantárgy támogatja a tanulás tanítását az egyénre szabott értékelési és motivációs 

módszerek alkalmazásával, fejleszti a környezettel való kommunikációs kapcsolatot, a 

természettudományos, technikai és digitális kompetenciát.  

Megvalósul a közösség tagjaival történő együttműködés és kooperációs készség 

gyakorlása, a szociális beilleszkedéshez szükséges készségek, képességek fejlesztése, 

felkészítés a szakiskolai közösségbe történő beilleszkedésre, a felnőtt lét szerepeire és a 

konfliktushelyzetek megoldásához szükséges technikák elsajátítására és gyakorlására. 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia fejlődését segíti a célok 

kitűzése, megfogalmazása, a lehetőségekhez képest önálló tevékenységek igényének 

felismerése, a kitűzött célok elérése érdekében lényeges kapcsolatfelvétel gyakorlása. 

A hatékony, önálló tanulás fejlesztése az önálló kérdezés, felvilágosítás-kérés 

gyakorlásával, valamint a közös munkában történő együttműködéssel, a feladattartás és 

kitartás gyakorlásával valósul meg. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Beszédfejlesztés. Anyanyelv 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás A tanuló megnevezései egyre pontosabbak, szókincsét aktivizálja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Az elsajátított és a begyakorolt udvariassági formulák használata. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Hangerőt szabályozni, 

suttogni, súgni. 

– Szókincs bővítése és 

pontosítása. 

– Szavakat értelmezni 

szövegösszefüggésben. 

– Nyelvtani ismeretek bővítése 

és rendszerezése. 

– Analóg mondatokat alkotni. 

– Önmagát és környezetét 

reálisan értékelni. 

Ismeretek 

– Artikulációs ügyesítés. 

Kiejtés javítása. 

– A hang közvetítő szerepe: 

hanghordozás változtatása, a 

közlés tartalma közötti 

összefüggés. 

Hangtan: 

– Hangok – magánhangzók 

(rövid, hosszú párok).  

– Mássalhangzók: egyjegyű-

Ének-zene: ritmus- és 

hallásfejlesztés. 

 

Olvasás-írás: 

betűtanítás, ábécébe 

rendezés. 
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– Törekvés érthető, összefüggő 

beszédre. 

kétjegyű, rövid-hosszú. 

Szótan:  

– Főnév (személyek és tárgyak 

nevei), ige (cselekvések 

megnevezése), melléknév 

(tulajdonságok). 

– Határozószó (viszonyszavak).  

– Melléknevek fokozása. Alap- 

és középfok. Három változó 

jellemzése, a felsőfok 

gyakorlása. 

Igeragozás:  

– Egyes szám, többes szám. 

Személyes névmások, 

személyragok. 

– Igeidők: jelen-, múlt- és jövő 

idő. A „fog” ige használata. 

Mondattan:  

– Kijelentő mondat, kérdő 

mondatok. 

– Bővített és összetett 

mondatok. 

– Állító és tagadó mondatok. 

– A magán és közéleti 

kommunikáció tipikus 

helyzetei, kifejezésmódjuk. 

 

Tevékenységek 

Artikulációs gyakorlatok. 

Különböző hangnemű beszéd 

azonos tartalommal (unott, 

érdeklődő, gúnyos, gyűlölködő 

stb.), hanghordozás és tartalom 

kapcsolata. 

Magánhangzók, rövid-hosszú 

párok megkülönböztetése.  

Hangok – betűk csoportosítása 

változatos szempontok szerint. 

Az ábécé ismerete, nevek 

névsorba rendezése. 

Tulajdonnevek (emberek neve, 

városok neve stb.) gyűjtése, 

helyesírása. 

Cselekvések megnevezése.  

Igeidők használata egymás után, 

egymáshoz kapcsolva. 

A múlt, jelen és jövő 

összefüggéseinek felismerése. 

Térbeli- és időbeli viszonyok 

meghatározása. 
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Két tárgy, személy 

összehasonlítása. 

Három tárgy vagy személy 

összehasonlítása. 

Képekről szógyűjtés, 

mondatalkotás adott szóval. 

Szókincs- és témavariációk eltérő 

helyzetekben. 

Kijelentő mondatok átalakítása 

kérdővé, válasz a kérdésre. 

A cselekvést értékelő kérdésre 

állító, a valóságnak nem 

megfelelő kérdésekre tagadó 

mondatok szerkesztése. 

Élőben és magnetofonról 

hallgatott beszédmódok 

értékelése: motyogás, halk, 

hangos, érthető beszéd, hadarás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hanghordozás, kiabálás, suttogás, súgás. 

Nyelvtani megnevezések. Magánélet, közélet körébe tartozó kifejezések. 

A gyakorolt nyelvtani formulákhoz kapcsolódó egyszerűsített kifejezések. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Társadalmi érintkezési formák 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás Helyes viselkedésmódok ismerete és betartása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Törekvés a kulturált, ápolt megjelenésre, társas helyzetekben adekvát 

viselkedésre és kommunikációra. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Felismerni és megváltoztatni 

a rossz szokásokat. 

– Tiszteletben tartani és 

érzékelni a személyes tér 

határait. 

– Megítélni a látott helyzetek 

motivációját. 

– A helyes és helytelen 

viselkedést megnevezni, 

indokolni, és a helyes 

viselkedést a gyakorlatban 

alkalmazni. 

– Az elsajátított 

viselkedésmódok szerint 

kulturált módon kapcsolatot 

Ismeretek 

Viselkedésmódok elemzése és 

megbeszélése. 

– Testtartás: (pl. Himnusz alatt), 

beszélgetés során (zsebre tett 

kéz, vállrángatás) 

– Ülés: a leülés és felállás 

udvariassági rendje, az ülés 

módja (szétvetett lábak, zárt 

lábak, székről lecsúszva, 

asztalra felrakva stb.) 

– Járás: a közlekedés módja 

csoporttal, párban, egyedül. 

– Tekintet: iránya beszélgetés 

közben (szemkontaktus, 

Életvitel és gyakorlat: 

vásárlás, közlekedés,  

vendégség. 

 

Társadalmi ismeretek: 

felkészülés a felnőtt 

életre: jó és rossz 

elkülönítése. 
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tartani egyszerűbb 

helyzetekben. 

bámulás stb.). 

– Mimika: grimasz mások 

megnyilvánulása közben. 

– Gesztikulálás. 

– Távolságtartás: a beszélgetés 

távolsága ismert és ismeretlen 

személynél, átkiabálás az 

utcán, valakinek a feje felett). 

– Érintés: az érintés árnyalatai 

(kéz a combra, hátba ütés, 

fenékre csapás, csók arcra, 

homlokra, szájra stb.). 

– Megszólítás – Köszönés – 

Bemutatkozás: korosztály – 

fiatalabb, idősebb, és nemek 

szerinti különbségek 

figyelembevétele. 

– Viselkedési szokások 

megbeszélése, elemzése. Az 

alkalmazkodás, beilleszkedési 

szokások kidolgozása, 

begyakorlása. 

– Köszönési módok 

megbeszélése (kinek, mikor, 

hogyan). Integetés, mint 

köszönési forma. 

– Kézfogás. Puszi. 

– Bemutatkozás – bemutatás. 

– Megszólítás (ismerős – 

idegen, fiatal – idős). 

– Beszélgetés társaságban, 

véleményalkotás, tanácskérés, 

kérdezés. 

– Vendégségben. 

– Vendéghívás, köszöntés, 

búcsúztatás, kínálás. 

– Ajándék átadás és átvétel. 

– Ajándék kiválasztásának 

szempontjai. 

– Mozi, színház, koncert, táncos 

rendezvény látogatása. 

– Felkérés táncra, elköszönés, 

udvarias visszautasítás. 

 

Tevékenységek 

Helyzetgyakorlatok, látott esetek 

(fotó, videó) a témákkal 

összefüggésben. 

A felsorolt helyzetekre rövid 

történetek eljátszása, a helyes és 
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helytelen viselkedés elválasztása. 

Iskolai helyzetekben a 

viselkedésmódok gyakorlása. 

A már gyakorolt viselkedési 

szokások átismétlése, gyakorlása 

szituációkban. A helyzetek 

megbeszélése, a helytelen 

viselkedés javítása. 

A köszönés módja és a köszönő 

felek közötti viszony 

megbeszélése. 

Bemutatkozás módja – a felek 

közötti viszony szerinti 

változatok gyakorlása. 

Helyzetgyakorlatok. 

Illő öltözet, ruhatár használata, 

jegy bemutatása, hely 

megkeresése, helyes viselkedés 

előadás alatt (pl. nincs zörgés 

zacskóval; viselkedés idegen 

szomszéddal). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Félszeg, tolakodó, bizalmaskodó, tisztelet. 

A témák feldolgozása során felmerülő fogalmak. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
7. Előkészület a felnőtt életre 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás A helyes – helytelen elkülönítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Óvatos viselkedés kapcsolatok létesítése során. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– A tárgyalt eseteket megérteni.  

– A tanuló erkölcsi érzéke 

helyesen működjön.  

– Észrevenni a helytelen 

viselkedést, indokolni a 

választott megoldást. 

– Személyes véleményt alkotni. 

– Őszinte kapcsolatot 

kialakítani az általa 

kiválasztott felnőttel. 

– Gondjait megosztani. 

– Ismeretlen helyzetekben 

Ismeretek 

Konfliktushelyzetek felismerése, 

megoldási módok kitalálása. 

– Boltban vásárol, de nem elég 

a pénze az áru megvásárlására 

(mit tegyen?). 

– Az utcán leszólítja valaki 

(hogyan reagáljon?). 

– Húsvéti locsoláskor alkohollal 

kínálják (mit tegyen?). 

– Aktuálisan előforduló 

konfliktushelyzetek 

Életvitel és gyakorlat: 

vásárlás, közlekedés, 

vendéglátás, 

orvosi vizsgálat. 

 

Társadalmi ismeretek: 

állampolgári 

ismeretek, hivatalos 

dokumentumok 

használata. 
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helyes viselkedési formát 

választani. 

megbeszélése. 

– Gyermekkönyvek, filmek, 

ifjúsági filmek részleteiben 

megjelenő konfliktusok 

megoldása saját vélemény 

alapján, és a filmen. 

– Magán- és hivatalos jelleg 

elkülönítése. 

– Ismerkedés: bizalom, 

bizalmatlanság. 

– Hol, kivel közölhetem 

személyes adataimat? 

(Önkormányzat, orvosi 

rendelő, rendőrség, iskola.) 

– Személyes adatok és iratok 

kezelésének módja. 

– Hol, mikor, hová, kinek a 

kérésére írom alá a nevemet? 

– Segítségkérés – személyi 

segítő. 

 

Tevékenységek 

Képek alapján adott szituációk 

felismerése, a probléma elemzése, 

megoldás keresése. 

A lehetséges megoldások 

eljátszása után a helyes megoldás 

kiválasztása, indoklása. 

(Ismert sorozatokból részletek, a 

Kockásfülű nyúl című rajzfilm 

epizódjai, Frakk-filmek, Magyar 

népmesék). 

Választás, megkülönböztetés 

(kinek szóló információt 

hallasz?). 

Szituációs gyakorlatok a 

személyes iratok használatára 

(személyi igazolvány, bérlet, 

diákigazolvány, bankkártya, 

lakcím, lakáskulcs). 

Előfordulható helyzetek a helyes 

és helytelen cselekvésre. 

Helyzetgyakorlatok. Probléma 

megfogalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Irigység, füllentés, becsapás, lopás, 

konkrét helyzetekben felmerülő kifejezések és fogalmak tisztázása. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
8. Társas kapcsolatok 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás A tanuló szerepjátékokban jellemző tulajdonságokat megjelenít. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Együttműködés a társakkal barátságos, befogadó közegben. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Helyesen használni az 

elsajátított és begyakorolt 

udvariassági formulákat. 

– Törekedni a nyílt, őszinte 

kommunikációra. 

– Tudni, hogy mit tehet a tanuló 

mások előtt és mit nem (pl.: 

diákszerelem 

megnyilvánulásai). 

Ismeretek 

Kapcsolatok az 

osztályközösségben: 

– Barát – haragos. 

– Felnőtt – tanuló. 

– Az átlagos érintkezés formái 

(udvariassági formulák). 

Kapcsolatok az intézmény 

helyszíneivel: 

– Tanárok, irodai dolgozók 

(ebédbefizetés, 

könyvtárhasználat, üzenet 

átadása). 

– Karbantartók, konyhai 

dolgozók, portaszolgálat 

(segítség kérése, üzenet 

átadása, együtt dolgozás). 

A nemek közötti kapcsolat: 

– A fiúkra és lányokra jellemző 

viselkedési módok 

szabadidőben és munkában. 

– Párkapcsolatok az iskolában. 

Diákszerelem. 

Nonverbális kommunikáció és 

illemszabályok:  

– Arcmimika differenciált 

észlelése. 

– Lelkiállapot kitalálása 

arckifejezésből, az esetleges 

okok feltárása. 

– Szemmel, fejmozdulattal, 

mimikával, kézjellel kifejezett 

utasítás közlésének és 

megértésének gyakorlása. 

– Külső megjelenés eltérő 

helyzetekben. Reakció. 

– Képek, ábrák, szimbólumok, 

szituációk információinak 

megértése (postán, 

Társadalmi ismeretek: 

önismeret, társas 

kapcsolatok. 

 

Életvitel és gyakorlat: 

piktogramok 

értelmezése. 

 

Környezetismeret: az 

emberi test; 

egészségvédelem. 
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közintézményben).  

– Különböző társasági körök. 

– Osztályközösség, iskolai 

barátok, az intézmény 

dolgozói, családtagok, 

gyermekek, fiatalok más 

intézményekből. 

– A telefonálás illemszabályai. 

– Viselkedés kötött és kötetlen 

élethelyzetben 

(szabadidőben). 

– Ápoltság, rendezettség, célnak 

megfelelő öltözék (sporthoz, 

ünnepre stb.). 

 

Tevékenységek 

A helyes viselkedés és 

kommunikációs formulák 

elsajátítása és gyakorlása játékos 

szituációkban. 

Társakra jellemző belső 

tulajdonságok összegyűjtése, 

csoportosítás nemek szerint.  

Grimaszok rögzítése, különböző 

arckifejezések megfigyelése tükör 

előtt. 

Egymás arckifejezésének 

utánzása. 

Arckifejezés, testtartás elemzése 

fotók, illetve videófelvételek 

alapján. Megadott lelkiállapot 

megjelenítése arccal, testtel. 

Tágabb környezetében adódó 

helyzetek, képek, ábrák stb. 

megértése (piktogramok, 

közlekedési táblák stb.). 

Személyes tapasztalatok, saját 

kapcsolatok feltérképezése. 

A másik nemmel szembeni 

viselkedés alapszabályainak 

állandó megbeszélése.  

Elfogadható és nem 

megengedhető tényezők elemzése 

egy kapcsolatban. 

Telefonálás gyakorlása 

mesterségesen kialakított és valós 

helyzetekben. 

Viselkedés kötetlen helyzetben: 

köszönés, hangoskodás, 

öltözködés, tisztálkodás. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Barát, barátságos, ellenség, ellenfél, barátságtalan, elutasítás, elutasító, 

szeretet, szerelem, intimitás, 

szigorú, ideges, gondterhelt, vidám, alkalom, ápolt, rendezett,  

kezelési útmutatók ábrái, közlekedési táblák.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
10. Médiaismeret 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Helyes, helytelen elkülönítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Egyensúlyra törekvés a szabadidő eltöltése során. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek– tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Egyszerűbb szókincsű írott 

anyagból a lényeget 

megérteni. 

– Kedvenc műsorát kiválasztani 

és figyelemmel kísérni. 

– Helyesen viselkedni a 

könyvtárban. 

– A papíralapú termékeket 

helyesen, kímélően használni.  

– Tudni: a könyv és folyóirat 

érték, kímélni kell! 

– Baleset- és rongálásmentesen 

használni az eszközöket a 

megszabott keretek között. 

– Egyensúlyra törekedni a 

szabadidő eltöltése során. 

– Törekedni az önkorlátozásra. 

Ismeretek 

– Tömegkommunikációs 

műfajok és eszközök közötti 

tájékozódás. 

– Írott kommunikáció: 

(szórólapok, műsorújság, 

reklám, időjárás-jelentés). 

– Elektronikus hordozók 

(számítógép, tv, videó, DVD, 

CD, játékok) használata 

(lejátszás, be-, kikapcsolás, 

működtetés). 

– Kisközösségi kommunikáció 

alapvető helyzetei, 

magatartásformái. 

– Könyvtárhasználat. A kívánt 

könyv, kiadvány 

megkeresése, kiválasztása. 

– Írott kommunikáció 

áttekintése: szórólapok, 

reklámok, terméktájékoztatók, 

korosztálynak megfelelő 

újságok, folyóiratok 

áttekintése. 

– Mindennapos, szokásos 

médiahasználat (rádió, TV).  

– A műsorok kiválasztásának 

szempontjai (pl.: korosztályos 

ajánlás, időpont, családi 

időbeosztás stb.). 

– Véleményalkotás, vitakészség 

alakítása. 

Információs eszközök 

használata: DVD, CD 

lejátszása, célzott 

internethasználat. 

 

Olvasás-írás: értő 

olvasás. 

 

Társadalomismeret: 

tanulmányi séta, 

intézménylátogatások. 
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Tevékenység 

Műsorújság használata (időpont, 

műsor keresése). 

A kívánt eszköz kiválasztása, 

működtetése. 

Szerepjátékok: iskolai hírek, 

családi hírek. 

Hang nélkül, csak mimika és 

testbeszéd alapján kitalálni a 

hírek tartalmát (szomorú, vidám, 

semleges hír: baleset bejelentése, 

sportgyőzelem, időjárás-jelentés 

stb.).  

Cím, író szerinti keresés – az 

ábécérend szerinti tájékozódás. 

A termékek áttekintése, téma 

keresése, az olvasottak rövid 

összefoglalása (pl. hogyan 

ajánlanád társaidnak az adott 

cikket, miért érdekes az adott 

információ?). 

Hangkazetta, CD, DVD, videó, 

számítógép működtetése 

önállóan, felügyelettel. 

Műsorújságból a kívánt program 

kiválasztása, az időpont 

megjegyzése, a látottak 

megbeszélése, kritika 

megfogalmazása (tetszett, nem, 

miért?). 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A médiában használatos szófordulatok, kifejezések. A használat során 

előforduló kifejezések és fogalmak. 

Olvasójegy, tagdíj, katalógus, kölcsönzési idő lejár, hír, tájékoztató, 

készlet erejéig érvényes, tartalomjegyzék, előfizetés, ingyenes lap. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes 

 verbális közlésre (organikus akadályozottság esetén nonverbálisra).  

 mondatbővítményeket és múlt időt használni, kifejezni magát 

bővített mondatokkal, mellékneveket, határozószókat, igekötőket 

használni spontán beszédében. 

 helyesen használni megtanult nyelvtani formákat, tiltó mondatokat 

fogalmazni. 

 megérteni a tárgyalt eseteket, észrevenni a helytelen viselkedést, 

indokolni a választott megoldást, helyes erkölcsi érzéke kialakult. 

 a tájékozódáshoz, problémamegoldáshoz, feladata elvégzéséhez 

segítséget kérni, elfogadni és hasznosítani. 

 elsajátítani a szociális beilleszkedéshez szükséges készségeket, 

képességeket, tiszteletben tartani és érzékelni a személyes tér 

határait. 

 önmaga és mások viselkedését igazságosan megítélni.  

 önmagát és környezetét reálisan értékelni. 

 önkifejezéséhez verbális és nonverbális közlési formákat használni. 

 személyes véleményalkotásra. 

 hétköznapi helyzetekhez adekvát megnyilvánulással viszonyulni, 

ismerni és alkalmazni a társadalmi együttélés normáit. 

 a helyes és helytelen viselkedést megnevezni, indokolni, és a 

gyakorlatban alkalmazni. 

 őszinte kapcsolatot kialakítani, gondjait megosztani az általa 

kiválasztott felnőttel.  

 az interakciós fél érzelmeinek, gesztusainak, igényeinek felfogására, 

kerülni a feltűnő, oda nem illő viselkedést. 

A testbeszéd információközlő értékét ismeri, képes válaszreakciókra, 

érzelmein uralkodik. 

A tanuló képes 

 az elsajátított viselkedésmódok szerint kulturált módon kapcsolatot 

tartani egyszerűbb helyzetekben. 

 megérteni az ábrák, szimbólumok, szituációk információit, 

egyszerűbb szókincsű írott anyagból a lényeget megérteni. 

 az önkorlátozásra a szórakoztató elektronikai eszközök 

használatakor, és az életkori kötöttségeket figyelembe venni 

műsorválasztás során. 

 a valóságot és a virtuális valóságot elkülöníteni.  

 kiválasztani és figyelni kedvenc műsorát. 

 megfelelően viselkedni a könyvtárban, a papíralapú termékeket 

helyesen, kímélően használni.  
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                                                          OLVASÁS – ÍRÁS 

 

 

Óraszámok 

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

Heti óraszám               2 2 3 4 4 4 4 4 

Éves óraszám                        

 

74 74 111 148  148  148 148 148 

 

 

 

 

 

 

Témakörök 

 

 Témakör                   Évfolyamok 

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

Térorientációs gyakorlatok x x x x x x   

Finommozgások fejlesztése x x x x     

Szem-kéz koordinációjának fejlesztése x x x x     

Emlékezet-gondolkodás-és figyelemfejlesztés 

 
x x       

Íráselemek tanítása   x x     

Betűtanítás   x x x x x x 

Olvasás   x x x x x x 
Írás     x x x x 

Értő olvasás     x x x x 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1–8. évfolyam 
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A tantárgy célja, hogy megalapozza és fejlessze az olvasás-írás elsajátításához és 

gyakorlásához szükséges alapkészségeket és a fogalmi gondolkodást, fejlessze a 

kommunikációs képességet, a grafomotorikát és az artikulációt. 

A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanuló esetében a pedagógusok feladata elérni, 

hogy az életkornak és az egyéni képességeknek megfelelő olvasási és írási technikák 

folyamatos fejlesztésével és alkalmazásával a tanuló legyen képes az információkat elemi 

szinten megszerezni, átadni, legyen képes könnyen érthető, rövid szöveg elolvasására, 

értelmezésére, néhány egyszerű gondolat leírására egyre kevesebb segítséggel. 

A tanulóval szemben támasztott elvárás, hogy folyamatosan legyen képes megismerni 

az olvasott és írott betűk, szavak, egyszerű mondatok jelentéstartalmát, váljon igénnyé az 

egyszerű írásos utasítások, figyelmeztetések, feliratok értelmezése, alakuljon ki a 

tevékenységek és információk piktogramos megjelenítésének értelmezési képessége, 

folyamatosan bővüljön a környezetben előforduló írásos utasítások megértése, követése. 

A képességeknek megfelelő szinten váljon igényévé az olvasási és írási 

tevékenységekkel összefüggő szabadidő-eltöltés lehetőségeinek gyakorlása, alakuljon ki a 

környezet iránti érdeklődés, az ismeretek megszerzésére irányuló spontán törekvés. Az 

elsajátított olvasási technikával alakuljanak ki olyan képességek, amelyek hozzásegítik a 

tanulót a kommunikációs eszközök használatához, a mindennapi életbe való beilleszkedéshez. 

Hivatalos iratok, űrlapok kitöltése során ismerje fel, segítséggel vagy önállóan 

alkalmazza személyes adatait, és védje azokat az illetéktelen használóktól. 

A tantárgy feladata valamennyi betűtípus megismertetése (kicsi-nagy, nyomtatott-

írott), a feliratokon, számítógépes billentyűkön történő biztos eligazodás érdekében. 
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Az első évfolyamon az olvasás-írás képességének előkészítése folyik. Minden tevékenység 

arra irányul, hogy a tanulók érdeklődését felkeltse az írásos információ megszerzésére, 

megalapozódjanak az olvasás és írás elsajátításához nélkülözhetetlen képességek.  

Ehhez a gondolkodási, érzékelési és észlelési funkciók közül elsősorban a figyelemre, 

az emlékezetre, a szem-kéz koordinációra, a finommanipulációra van szükség. 

Az erkölcsi nevelés területét megalapozza az egyszerű szabályok betartása, a feladatok 

elvégzésének és a csoportos fejlesztési helyzetnek megfelelő viselkedés, segítőkész 

magatartás a társakkal, egyszerű utasítások megértése és végrehajtása, a szabályok 

megismerése, a rendezett környezetre, a tanszerek, eszközök megóvására való igény 

kialakítása. 

Az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésében fontos szerepet tölt be a 

megfelelő pozitív hozzáállás kialakításával, a türelem magalapozásával, a feladatok 

végrehajtásával, a társak próbálkozásainak kivárásával és az alkalmazkodóképességgel. 

A tanulás tanítását segíti az írásos, képes információk megszerzése iránti igény 

kialakulása és a tanulás iránti érdeklődés. 

A tantárgy az anyanyelvi kommunikáció területét a képek, tárgyak megnevezésével, 

azonosításával, az alapvető téri relációkban a formák, alakzatok érzékszervekkel történő 

azonosításával, megnevezésével, az írás megtanulását a tájékozódás segítésével, megfelelő 

grafomotoros képességek, megfelelő íróeszköz-használat kialakításával és fejlesztésével, a 

megfelelő nyomaték alkalmazásával és a papírhatárok betartásával támogatja.  

A szociális és állampolgári kompetenciaterület fejlődését elősegíti az alapvető 

viselkedési normák betartása, a koncentrált figyelemhez szükséges tantermi légkör 

megalapozása, a csoportba való beilleszkedés és a feladathelyzet elfogadása. 

A hatékony, önálló tanulás fejlesztése megvalósul a helyes és pontos feladatvégzés 

iránti igény kialakításával, a munkavégzés pontosságára törekvéssel, a feladattudat és a 

kitartás megalapozásával. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 1. Beszédfejlesztés 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Szemkontaktus felvétele, tartása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hangképző szervek szabályozásának kialakítása, erősítése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Szabályos légzést kialakítani, 

a levegőt megfelelően 

beosztani.  

– Utánzókészséget kialakítani. 

– Környezet alapvető hangjait 

megkülönböztetni, a 

hangforrások irányát 

felismerni. 

Ismeretek 

– Beszédtechnika fejlesztése. 

– Hallásfigyelem-fejlesztés. 

– Ritmusfejlesztés. 

– Szókincsbővítés. 

– Kommunikációs 

készségfejlesztés. 

 

Ének-zene: ritmizálás. 

 

Kommunikáció: 

logopédiai 

gyakorlatok.  

 

 



728 

– Hallásdifferenciáló készséget 

fejleszteni. 

– Megfelelő hangerőt használni 

spontán beszéd során. 

– Beszédmotiváció egyszerű 

mondókákkal, versekkel, 

mozgásos játékkal kísérve. 

 

Tevékenységek 

Légzéstechnika fejlesztése. 

Hangképző szervek használatának 

tudatosítása, gyakorlása. 

Ajak- és nyelvgyakorlatok. 

Artikulációs gyakorlatok. 

Hangok artikulálása, szájról 

olvasás, állathangok utánzása. 

Hangforrások, ismert dallamok 

felismerése, differenciálása. 

Versek, dalok szövegének 

értelmezése. 

Köszönés, megszólítás. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fontosabb hangképző szervek, kilégzés, belégzés. 

Némán, halkan, hangosan. 

A mozgásokban részt vevő testrészek. Lassú, gyors, egyenletes. 

Térirány-meghatározások.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Térorientációs gyakorlatok 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Nagymozgások összerendezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Eligazodás nagyobb, ismert térben, helymeghatározás követése. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– A relációs fogalmakat 

megérteni és helyesen 

alkalmazni cselekvés során. 

– Soralkotás, balról jobbra 

haladás spontán módon. 

– A bal-jobb oldal, irány 

differenciálása jelölés 

segítségével. 

– Testséma kialakítása. 

– A könyvek, papírlapok 

kíméletes használata, előre, 

hátra lapozás egyesével. 

Ismeretek 

– Téri relációk felismerése, 

létrehozása. 

– Relációs fogalmak. 

– Irányok. 

– Eligazodás nagyobb térben 

(tanterem). 

– Irányjelző nyilak ismerete és 

használata. 

– Eligazodás két dimenzióban 

(könyv, feladatlap). 

 

Tevékenységek 

Tárgyak helyének meghatározása, 

egymáshoz viszonyítása. 

Relációs fogalmak megállapítása 

képen. 

Térirányok nagymozgásokkal.  

Játékra nevelés: 

didaktikai játékok. 

 

Kommunikáció: térbeli 

tájékozódás, 

viszonyítás. 
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Téri relációk felismerése síkban 

(feladatlapon). 

Testtájékok megmutatása, 

megnevezése.  

Soralkotás tárgyakkal, képekkel, 

rajzzal. 

Eldugott tárgyak keresése, 

helymeghatározások. 

Nyilak elhelyezése, megfigyelése 

padokon, táblán, feladatlapon. 

Adott ábra, kép megkeresése 

könyvben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elöl, hátul, középen, oda, vissza, alatt, fölött, mellett, alá, fölé, mellé, ki, 

be, fel, le.  

Irányhatározók: (bele, fölé, mögé), balra, jobbra, középen, bal, jobb, 

középső, szemben, háttal. 

Könnyen érzékelhető ellentétpárok: hideg-meleg, sötét-világos, felnőtt-

gyerek, öreg-fiatal, férfi-nő. 

Ki? Mi? Kérdőszó. Tárgy, személy. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Finommozgások fejlesztése 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Fogáserősség és -gyengeség tudatos irányítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ujjak ügyesítése. Biztos ceruzafogás. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– A tanuló hüvelyk- és 

mutatóujjának egyenkénti, 

önálló mozgatása. 

– Tárgyak megfogása két-, 

illetve három ujjal.  

– Keményebb agyagok, 

vastagabb drótok alakítása, 

megmunkálása. 

– A zsírkréta, kréta, ceruza 

helyes fogása és tudatos 

irányítása. 

– Író- és rajzeszközök 

használata megfelelő 

nyomatékkal. 

– Ismert tárgyak felismerése 

tapintással. 

– Ujjak egyenkénti, akaratlagos 

Ismeretek 

– Ujjak irányított mozgatása. 

– Tevékenység apró tárgyakkal. 

– Kéz izomzatának fejlesztése. 

– Helyes, szabályos, célszerű 

ceruzafogás elsajátítása, 

gyakorlása. 

– Megfelelő nyomaték 

gyakorlása. 

– Érzékelési gyakorlatok 

tapintással. 

– Ujjak mozgatásának 

finomítása. 

– Eszközök, szerszámok fogása. 

– Mozdulatok utánzása. 

 

Tevékenységek 

Játékra nevelés: 

gyakorló játék, kéz és 

ujj-játékok. 

 

Ábrázolás-alakítás: 

papírtépés, sodrás, 

gyurmázás. 
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mozgatása. 

–  

Kézujjak (mondókák), ujjak 

„számlálása”, „zongorázás”. 

Gyöngy felszedése, Pötyi játék 

használata, papír tépkedése, 

mozaik ragasztása. 

Gyúrás, nyomkodás agyaggal, 

drót hajlítása. 

Vonalak húzása megfelelő 

nyomatékkal és ceruzafogással. 

Színezés, spontán rajzolgatás. 

Tárgyak felismerése, kiválasztása 

tapintással. 

Játékos gyakorlatok: 

„zongorázás”, kopogás, integetés. 

Kopogás alul, felül, kívül, belül, 

elöl, hátul. 

„Szerelés” fogóval, anyacsavarral 

stb. 

Mozdulatok alapján mindennapi 

tevékenység felismerése, 

utánzása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ujjak, egyenes, behajlított ujj.  

Kicsi, nagy, egy darab, kerek, lapos, egyenes, görbe, erősen, gyengén, 

álló-, fekvő egyenes, kör-, kapu- és csészevonal, sötét, halvány, sima, 

érdes, puha, kemény, gömbölyű, lapos, hosszú, rövid, vastag, vékony, 

dolgozik, játszik, szerszámok, baleset, óvatosság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Szem-kéz koordinációjának fejlesztése 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Egyszerű mozdulatok kitartó ismétlése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Formák helyes felismerése, megnevezése, egyeztetése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Labdadobás, -gurítás 

célirányosan, labdát elkapni. 

– Stabil építményt készíteni 

viszonylag pontos illesztéssel. 

– Kitartó munkavégzés néhány 

percig, megfelelő 

mozdulatokkal. 

– Szabály megértése és 

betartása, a tanuló képességei 

szerint. 

Ismeretek 

– Célzott gurítás, dobás. 

– Építés kockával, dominóval, 

fűzés. 

– Határok betartása. 

– Szemtorna. 

– Formák összehasonlítása. 

 

 

Tevékenységek 

Önkiszolgálás: 

gombolás, fűzés. 

 

Játékra nevelés: 

konstrukciós játék. 
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– Feladatmegértés és 

feladatvégzés kevés 

segítséggel. 

– Tekintetét tudatosan 

irányítani, fixálni. 

– Feltűnő hasonlóságot 

megtalálni különböző 

tárgyakon. 

 

Labda dobása, autó gurítása 

egymásnak, „kapuba”, célba. 

Kockák egymásra rakása, építés 

párhuzamosan, minta szerint. 

Dominó élére állítása. 

Fűzőtábla használata, nagy 

gyöngyök fűzése hurkapálcára, 

drótra, spárgára, ritmikus sor két 

színnel.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gurítás-dobás, cél. A helyváltoztatás szinonimái. Illesztés, igazítás, 

pontosság, gyöngysor, hosszabb, rövidebb, eleje, vége, közepe, betöltés, 

kihagyás, bele, mellé, találat, alapszínek, sötét, világos, hosszabb rövidebb. 

hosszában, keresztben, fordítva, méret, szín, forma, ugyanolyan, hasonló. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Emlékezet-, gondolkodás- és figyelemfejlesztés 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Rövid verbális emlékezet. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű összefüggések, különbségek, hasonlóságok felismerése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Rövid szavakat utánamondani, 

ismételni, néhány percnyi 

szünet után felidézni. 

– Változásokat észlelni, jelezni. 

– Egyszerű összefüggéseket 

felismerni, megfogalmazni. 

– Halmazból egy-egy 

meghatározott tárgyat 

kiválasztani. 

– Versek, mondókák értő 

elmondása (együttmondással). 

 

Ismeretek 

– Rövid szavak utánamondása. 

– Tárgyak megfigyelése, 

változás észlelése. 

– Összefüggések felismerése. 

– Csoportosítás. 

– Mondókák együttmondással. 

– Szavak utánamondása. 

– Versek, dalok, mondókák 

tanulása. 

– Figyelemfejlesztő játékok. 

Tevékenységek 

Szavak felidézése és ismételt 

mondása játékos formában. 

Tárgyak sorából „Mi tűnt el? Mi 

változott?” 

Eseményképek feldolgozása, 

egyszerű összefüggések 

felismerése. 

Színek szerinti válogatás. 

Mondókák, versek kiválasztása 

tartalom alapján, rákérdezéssel, 

Játékra nevelés: 

didaktikus játékok. 

 

Kommunikáció: 

versek, mondókák 

közös és egyéni 

elmondása. 
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tartalom elmondása. 

Lefordított képek megtalálása, 

képes lottó, puzzle-k.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ugyanaz, még egyszer, ugyanolyan, hasonló (részben ugyanolyan), 

Miért? kérdés, válasz.  

Étel, ruhanemű, jármű, játékok, bútorok, edények, járművek, funkciójuk. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Íráselemek tanítása 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Kétujjas fogás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tárgyak válogatása forma alapján. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Alapformákat egyeztetni, 

biztosan differenciálni, 

felismerni a környezet 

tárgyain. 

– Felismerhető formákat 

létrehozni segítséggel, 

különböző eszközökkel. 

– Tanszereket 

rendeltetésszerűen, 

kíméletesen használni, a 

vonalközt figyelembe venni. 

– Az instrukciókat pontosan 

követni. 

– Tudatosan alkalmazni egyenes 

és görbe vonalakat. 

– Az íráshoz szükséges 

körülményeket megszokni. 

– A hibákat megtalálni, 

törekedni a hibátlan 

feladatvégzésre, a 

hibajavításra. 

Ismeretek 

– Formák differenciálása, 

egyeztetése. 

– Formák megfigyelése, 

körüljárása, átrajzolása. 

– Irányok követése. 

– Irányított vonal húzása, átírás. 

– Helyes testtartás, ceruzafogás. 

– Határok betartása.  

– Könyv, füzet használata. 

 

Tevékenységek 

Tárgyak megfigyelése, 

összehasonlítása, felismerése 

tapintás útján. 

Egyenes és görbe vonal követése. 

Szögletes és kerek formák 

kirakása, átrajzolása homokba 

bottal, papírra ujjal, ecsettel, 

ceruzával. 

Könyv lapozgatása, előre, hátra 

lapozás.  

Képek keresése, füzet lapozása, 

sorok teleírása, kihagyása, 

szóköz. 

Vonal rajzolása le, fel, jobbra, 

balra. 

Ábrák, pontok összekötése 

Mozgásnevelés: téri 

tájékozódás. 

 

Ábrázolás-alakítás: 

homoktáblán, 

gríztáblán rajzolgatás 

ujjal, bottal. 
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homokban, táblán, feladatlapon. 

Egyenes, kör, csigavonal, 

egyszerű szögletes formák 

szabályos átírása, másolása 

áttetsző papírra. 

A folyamatos munka idejének 

fokozatos növelése. 

Ábrák kiegészítése, egyszerű 

formák rajzolása meghatározott 

helyre, széles vonalközbe. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyszerű formák: kerek, szögletes, széles, keskeny, rövid, hosszú, egyenes, 

görbe, kör- és csigavonal. Összehasonlítás: ugyanolyan, ugyanúgy, 

ugyanarra, ugyanoda. Helymeghatározások. A könyvben való tájékozódás: 

üres sor, tele sor, ujjnyi köz, vastag vonal,… Kösd össze!  Kerüld ki!  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes a feladathelyzetet elfogadni, együttműködő, motiválható a 

beszédszervi gyakorlatok végzése során. 

Képes figyelmét néhány percig a feladatra irányítani. 

Felismeri környezete hangjait, zörejeit, társai és a vele foglalkozó 

felnőttek hangját. 

Képes az irányokat (fentről le, balról jobbra) utánzással alkalmazni. 

Képes segítséggel alkalmazni – megnevezésre – a téri relációkat. 

Képes felismerni a soralkotás (két elemből álló) ritmusát, próbálja azt 

(segítséggel) utánozni. 

Képes környezete iránt érdeklődni, alapvető kommunikációs készsége 

alakul (közeledésre adekvát reakció, részvétel közös tevékenységben 

/passzív is/, elemi szükségletek, igények jelzése). 

Részt vesz irányított csoportos tevékenységben. 

Képes a feladatot elvégezni, szabályokat betartani. 

Képes a tanult verseket, dalokat, mondókákat társaival csoportosan 

elmondani. 

Képes elemi szinten a csoportba illeszkedni, ismeri és megnevezi társait 

és a vele foglalkozó felnőtteket. 

Képes a különböző íróeszközöket (segítséggel) alkalmazni, gyakorolni a 

ceruzafogást, tudatosan alkalmazni az író- és rajzeszközök, ceruza 

megfelelő nyomatékát. 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

                                                                2. évfolyam 
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           A második évfolyamon az olvasás-írás képességének további megalapozása folyik,  

elsősorban a figyelem, az emlékezet, a szem-kéz koordináció, a finommanipuláció 

fejlesztésére koncentrálva. 

         Továbbra is hangsúlyt kap az egyszerű szabályok betartása, a feladatok elvégzésének és 

a csoportos fejlesztési helyzetnek megfelelő viselkedés, segítőkész magatartás a társakkal, 

egyszerű utasítások megértése és végrehajtása, a szabályok megismerése, a rendezett 

környezetre, a tanszerek, eszközök megóvására való igény kialakítása, az önismeret és a társas 

kapcsolati kultúra fejlesztése, az írásos, képes információk megszerzése iránti igény és a 

tanulás iránti érdeklődés kialakítása. 

A tantárgy az anyanyelvi kommunikáció területét a képek, tárgyak megnevezésével, 

azonosításával, az alapvető téri relációkban a formák, alakzatok érzékszervekkel történő 

azonosításával, megnevezésével, az írás megtanulását a tájékozódás segítésével, megfelelő 

grafomotoros képességek, megfelelő íróeszköz-használat kialakításával és fejlesztésével, a 

megfelelő nyomaték alkalmazásával és a papírhatárok betartásával támogatja.  

A szociális és állampolgári kompetenciaterület fejlődését elősegíti az alapvető 

viselkedési normák betartása, a koncentrált figyelemhez szükséges tantermi légkör 

megalapozása, a csoportba való beilleszkedés és a feladathelyzet elfogadása. 

A hatékony, önálló tanulás fejlesztése megvalósul a helyes és pontos feladatvégzés 

iránti igény kialakításával, a munkavégzés pontosságára törekvéssel, a feladattudat és a 

kitartás megalapozásával. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 1. Beszédfejlesztés 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Szemkontaktus felvétele, tartása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hangképző szervek szabályozásának kialakítása, erősítése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Hallásdifferenciáló készséget 

fejleszteni. 

– Megfelelő hangerőt használni 

spontán beszéd során. 

– Beszédmotiváció egyszerű 

mondókákkal, versekkel, 

mozgásos játékkal kísérve. 

– Kétütemű gyakorlat végzése 

utánzással. 

– Ritmusérzék fejlesztése 

együttműködéssel. 

– Környezet tárgyait, azok 

rendeltetését megismerni. 

– Rákérdezésre adekvát 

válaszokat, jelzéseket adni. 

– A környezetre vonatkozó 

önálló megállapításokat tenni, 

Ismeretek 

– Beszédtechnika fejlesztése. 

– Hallásfigyelem-fejlesztés. 

– Ritmusfejlesztés. 

– Szókincsbővítés. 

– Kommunikációs 

készségfejlesztés. 

 

Tevékenységek 

Légzéstechnika fejlesztése. 

Hangképző szervek használatának 

tudatosítása, gyakorlása. 

Ajak- és nyelvgyakorlatok. 

Artikulációs gyakorlatok. 

Hangok artikulálása, szájról 

olvasás, állathangok utánzása. 

Ének-zene: ritmizálás. 

 

Kommunikáció: 

logopédiai 

gyakorlatok.  

 

Játékra nevelés: 

szerepjáték. 
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interaktív kapcsolatot 

alakítani. 

– 3–4 hangból álló ritmus 

letapsolása utánzással. 

– Egyeztetés: szavakat tárggyal, 

képpel. 

Hangforrások, ismert dallamok 

felismerése, differenciálása. 

Környezet tárgyainak 

megnevezése, képolvasás, 

tevékenységek megnevezése, 

játékos utasítások végrehajtása. 

Versek, dalok szövegének 

értelmezése. 

Köszönés, megszólítás. 

Irányított közös játék társakkal. 

Szerepjátékok. 

Szavak ejtése, szótagolás. 

Új szavak ismétlése, alkalmazása 

párbeszédben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fontosabb hangképző szervek, kilégzés, belégzés. 

Némán, halkan, hangosan. 

A mozgásokban részt vevő testrészek. Lassú, gyors, egyenletes. 

Kérdés, felelet, ki? mi? hol? (miért? 

mikor?) kérdések értelmezése. 

Alapvető érintkezési formulák. (Rokon, barát, idegen.) 

Munka, játék. Kedélyállapot kifejezésére szolgáló szavak. Térirány-

meghatározások.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Térorientációs gyakorlatok 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Nagymozgások összerendezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Eligazodás nagyobb, ismert térben, helymeghatározás követése. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– A relációs fogalmakat 

megérteni és helyesen 

alkalmazni cselekvés során. 

– Soralkotás, balról jobbra 

haladás spontán módon. 

– A bal-jobb oldal, irány 

differenciálása jelölés 

segítségével. 

– Testséma kialakítása. 

– A könyvek, papírlapok 

kíméletes használata, előre, 

hátra lapozás egyesével. 

Ismeretek 

– Téri relációk felismerése, 

létrehozása. 

– Relációs fogalmak. 

– Irányok. 

– Eligazodás nagyobb térben 

(tanterem). 

– Irányjelző nyilak ismerete és 

használata. 

– Eligazodás két dimenzióban 

(könyv, feladatlap). 

 

Tevékenységek 

Tárgyak helyének meghatározása, 

Játékra nevelés: 

didaktikai játékok. 

 

Kommunikáció: térbeli 

tájékozódás, 

viszonyítás. 
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egymáshoz viszonyítása. 

Relációs fogalmak megállapítása 

képen. 

Térirányok nagymozgásokkal.  

Téri relációk felismerése síkban 

(feladatlapon). 

Testtájékok megmutatása, 

megnevezése.  

Soralkotás tárgyakkal, képekkel, 

rajzzal. 

Eldugott tárgyak keresése, 

helymeghatározások. 

Nyilak elhelyezése, megfigyelése 

padokon, táblán, feladatlapon. 

Adott ábra, kép megkeresése 

könyvben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elöl, hátul, középen, oda, vissza, alatt, fölött, mellett, alá, fölé, mellé, ki, 

be, fel, le.  

Irányhatározók: (bele, fölé, mögé), balra, jobbra, középen, bal, jobb, 

középső, szemben, háttal. 

Könnyen érzékelhető ellentétpárok: hideg-meleg, sötét-világos, felnőtt-

gyerek, öreg-fiatal, férfi-nő. 

Ki? Mi? Kérdőszó. Tárgy, személy. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Finommozgások fejlesztése 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Fogáserősség és -gyengeség tudatos irányítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ujjak ügyesítése. Biztos ceruzafogás. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Keményebb agyagok, 

vastagabb drótok alakítása, 

megmunkálása. 

– A zsírkréta, kréta, ceruza 

helyes fogása és tudatos 

irányítása. 

– Író- és rajzeszközök 

használata megfelelő 

nyomatékkal. 

– Ismert tárgyak felismerése 

tapintással. 

– Ujjak egyenkénti, akaratlagos 

mozgatása. 

Ismeretek 

– Ujjak irányított mozgatása. 

– Tevékenység apró tárgyakkal. 

– Kéz izomzatának fejlesztése. 

– Helyes, szabályos, célszerű 

ceruzafogás elsajátítása, 

gyakorlása. 

– Megfelelő nyomaték 

gyakorlása. 

– Érzékelési gyakorlatok 

tapintással. 

– Ujjak mozgatásának 

finomítása. 

Játékra nevelés: 

gyakorló játék, kéz és 

ujj-játékok. 

 

Ábrázolás-alakítás: 

papírtépés, sodrás, 

gyurmázás. 
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– A szerszámok 

rendeltetésszerű használata 

utánzással. 

– Kételemes mozdulatsor 

felidézése, utánzása 

megfigyelés után. 

– Eszközök, szerszámok fogása. 

– Mozdulatok utánzása. 

 

Tevékenységek 

Kézujjak (mondókák), ujjak 

„számlálása”, „zongorázás”. 

Gyöngy felszedése, Pötyi játék 

használata, papír tépkedése, 

mozaik ragasztása. 

Gyúrás, nyomkodás agyaggal, 

drót hajlítása. 

Vonalak húzása megfelelő 

nyomatékkal és ceruzafogással. 

Színezés, spontán rajzolgatás. 

Tárgyak felismerése, kiválasztása 

tapintással. 

Játékos gyakorlatok: 

„zongorázás”, kopogás, integetés. 

Kopogás alul, felül, kívül, belül, 

elöl, hátul. 

„Szerelés” fogóval, anyacsavarral 

stb. 

Mozdulatok alapján mindennapi 

tevékenység felismerése, 

utánzása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ujjak, egyenes, behajlított ujj.  

Kicsi, nagy, egy darab, kerek, lapos, egyenes, görbe, erősen, gyengén, 

álló-, fekvő egyenes, kör-, kapu- és csészevonal, sötét, halvány, sima, 

érdes, puha, kemény, gömbölyű, lapos, hosszú, rövid, vastag, vékony, 

dolgozik, játszik, szerszámok, baleset, óvatosság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Szem-kéz koordinációjának fejlesztése 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Egyszerű mozdulatok kitartó ismétlése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Formák helyes felismerése, megnevezése, egyeztetése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Kitartó munkavégzés néhány 

percig, megfelelő 

mozdulatokkal. 

– Szabály megértése és 

betartása, a tanuló képességei 

szerint. 

Ismeretek 

– Határok betartása. 

– Pontok összekötése. 

– Szemtorna. 

– Formák összehasonlítása. 

– Gombolás. 

Önkiszolgálás: 

gombolás, fűzés. 

 

Játékra nevelés: 

konstrukciós játék. 
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– Feladatmegértés és 

feladatvégzés kevés 

segítséggel. 

– Tekintetét tudatosan 

irányítani, fixálni. 

– Feltűnő hasonlóságot 

megtalálni különböző 

tárgyakon. 

– Kitartóan gyakorolni a 

nagyobb gombok 

begombolását, próbálkozások 

során a sikertelenséget 

elviselni. 

 

Tevékenységek 

Pontok közé ceruza, pálcika 

beillesztése, pontok összekötése 

ujjal, ecsettel, ceruzával. 

Mozgó tárgy követése szemmel, 

tájékozódás egy szemmel. 

Logikai játék, hasonló formák 

keresése, egyeztetés feladatlapon. 

Baba- és saját ruha gombolása. 

Nagy gyöngy fűzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Kösd össze! Illesztés, igazítás, pontosság, hosszabb, rövidebb, eleje, vége, 

közepe, betöltés, kihagyás, alapszínek, sötét, világos, hosszabb rövidebb. 

hosszában, keresztben, fordítva, méret, szín, forma, ugyanolyan, hasonló. 

Ruhadarabok. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Emlékezet-, gondolkodás- és figyelemfejlesztés 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Rövid verbális emlékezet. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű összefüggések, különbségek, hasonlóságok felismerése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

 

– Egyszerű összefüggéseket 

felismerni, megfogalmazni. 

– Halmazból egy-egy 

meghatározott tárgyat 

kiválasztani. 

– Versek, mondókák értő 

elmondása (együttmondással). 

– Ismert tárgyakat ismert 

fogalmak alá rendelni. 

– Kérdések segítségével 

eseménykép tartalmát 

felidézni, elmondani. 

Ismeretek 

– Összefüggések felismerése. 

– Csoportosítás. 

– Mondókák együttmondással. 

– Szavak utánamondása. 

– Versek, dalok, mondókák 

tanulása. 

– Figyelemfejlesztő játékok. 

– Képolvasás. 

 

Tevékenységek 

Tárgyak sorából „Mi tűnt el? Mi 

változott?” 

Eseményképek feldolgozása, 

egyszerű összefüggések 

felismerése. 

Színek szerinti válogatás. 

Mondókák, versek kiválasztása 

tartalom alapján, rákérdezéssel, 

Játékra nevelés: 

didaktikus játékok. 

 

Kommunikáció: 

versek, mondókák 

közös és egyéni 

elmondása. 
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tartalom elmondása. 

Egyes szavak, képről alkotott 

mondatok azonnali és késleltetett 

utánamondása. 

Lefordított képek megtalálása, 

képes lottó, puzzle-k.  

Tematikus kép szereplői, 

tevékenységük felidézése 

emlékezetből, kérdések 

segítségével. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ugyanaz, még egyszer, ugyanolyan, hasonló (részben ugyanolyan), 

Miért? kérdés, válasz.  

Étel, ruhanemű, jármű, játékok, bútorok, edények, járművek, funkciójuk. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Íráselemek tanítása 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Kétujjas fogás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tárgyak válogatása forma alapján. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Alapformákat egyeztetni, 

biztosan differenciálni, 

felismerni a környezet 

tárgyain. 

– Felismerhető formákat 

létrehozni segítséggel, 

különböző eszközökkel. 

– Tanszereket 

rendeltetésszerűen, 

kíméletesen használni, a 

vonalközt figyelembe venni. 

– Az instrukciókat pontosan 

követni. 

– Tudatosan alkalmazni egyenes 

és görbe vonalakat. 

– Az íráshoz szükséges 

körülményeket megszokni. 

– A hibákat megtalálni, 

törekedni a hibátlan 

feladatvégzésre, a 

hibajavításra. 

Ismeretek 

– Formák differenciálása, 

egyeztetése. 

– Formák megfigyelése, 

körüljárása, átrajzolása. 

– Irányok követése. 

– Irányított vonal húzása, átírás. 

– Helyes testtartás, ceruzafogás. 

– Határok betartása.  

– Könyv, füzet használata. 

 

Tevékenységek 

Tárgyak megfigyelése, 

összehasonlítása, felismerése 

tapintás útján. 

Egyenes és görbe vonal követése. 

Szögletes és kerek formák 

kirakása, átrajzolása homokba 

bottal, papírra ujjal, ecsettel, 

ceruzával. 

Könyv lapozgatása, előre, hátra 

lapozás.  

Mozgásnevelés: téri 

tájékozódás. 

 

Ábrázolás-alakítás: 

homoktáblán, 

gríztáblán rajzolgatás 

ujjal, bottal. 
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Képek keresése, füzet lapozása, 

sorok teleírása, kihagyása, 

szóköz. 

Vonal rajzolása le, fel, jobbra, 

balra. 

Ábrák, pontok összekötése 

homokban, táblán, feladatlapon. 

Egyenes, kör, csigavonal, 

egyszerű szögletes formák 

szabályos átírása, másolása 

áttetsző papírra. 

A folyamatos munka idejének 

fokozatos növelése. 

Ábrák kiegészítése, egyszerű 

formák rajzolása meghatározott 

helyre, széles vonalközbe. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyszerű formák: kerek, szögletes, széles, keskeny, rövid, hosszú, egyenes, 

görbe, kör- és csigavonal. Összehasonlítás: ugyanolyan, ugyanúgy, 

ugyanarra, ugyanoda. Helymeghatározások. A könyvben való tájékozódás: 

üres sor, tele sor, ujjnyi köz, vastag vonal,… Kösd össze!  Kerüld ki!  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

Képes figyelmét néhány percig a feladatra irányítani. 

Felismeri környezete hangjait, zörejeit, társai és a vele foglalkozó 

felnőttek hangját. 

Képes az irányokat (fentről le, balról jobbra) utánzással alkalmazni. 

Képes segítséggel alkalmazni – megnevezésre – a téri relációkat. 

Képes felismerni a soralkotás (két elemből álló) ritmusát, próbálja azt 

(segítséggel) utánozni. 

Képes környezete iránt érdeklődni, alapvető kommunikációs készsége 

alakul (közeledésre adekvát reakció, részvétel közös tevékenységben 

/passzív is/, elemi szükségletek, igények jelzése). 

Részt vesz irányított csoportos tevékenységben. 

Képes a feladatot elvégezni, szabályokat betartani. 

Képes a tanult verseket, dalokat, mondókákat társaival csoportosan 

elmondani. 

Képes elemi szinten a csoportba illeszkedni, ismeri és megnevezi társait 

és a vele foglalkozó felnőtteket. 

Képes a különböző íróeszközöket (segítséggel) alkalmazni, gyakorolni a 

ceruzafogást, tudatosan alkalmazni az író- és rajzeszközök, ceruza 

megfelelő nyomaték 
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                                                              3. évfolyam 

 

          A harmadik évfolyamon az írás és olvasás elemeinek további elsajátítása, a betűk 

megismerése történik, minden esetben a már megismert betűk folyamatos ismétlésével, 

gyakorlásával. 

Az olvasás-írás tantárgy betűismertetése elsősorban a tő/kiinduló-írásos betűtípus 

megismertetését célozza meg, ezzel párhuzamosan megtörténhet a nagybetűs alak bemutatása, 

amelyet a tanulók gyakran hamarabb megjegyeznek általánosabb előfordulása miatt.  

Az írás tantárgy a sajátos nevelési igény miatt speciális, a láthatósági szempontokat 

figyelembe vevő, nagyobb vonalközbe történő, fokozatosan csökkenő vonalméretű füzetet 

igényel, a tanulók egyéni sajátosságaihoz igazodó íróeszközzel. 

Az erkölcsi nevelés területén a tantárgy fontos szerepet játszik az alapvető viselkedési 

szabályok betartásának megalapozásával, a türelmes feladatvégzés és a társakra való 

odafigyelés kialakításával, a tanszerek és eszközök rendezettségére neveléssel és az írásbeli 

munka minőségének fejlesztésével. 

A nemzeti azonosságtudat fejlesztését a népi mondókák és rövid versek megismerése 

segíti. 

Az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése a minél jobb teljesítmény 

elérésére törekvéssel, az önellenőrzés iránti igény kialakításával, feladathelyzetekben a 

társakkal való együttműködés fejlesztésével, egymás munkájának tiszteletben tartásával, és a 

türelmes várakozásra neveléssel valósul meg.  

A tantárgy a tanulás tanítását a tanulás iránti érdeklődés felkeltésével, az egyénre 

szabott feladatok megoldására törekvéssel segíti. 

Kiemelt szerepet játszik a tantárgy az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterület 

fejlesztésében, az írásos kommunikáció megértése iránti igény kialakításával, a beszéd vagy 

más kommunikációs forma árnyaltabbá, tudatosabbá tételével, a magyar nyelv hangjai és a 

tanult betűformák egyeztetésével, szavakban a tanult hangok felismerésével és a képek, 

tárgyak, szóképek egyeztetésével. 

A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztését segíti a közös szabályjátékokban 

való motivált részvétel, és feladatvégzésekben a saját és mások teljesítményének 

értékelésében való aktív részvételre nevelés. 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia megalapozását segíti a 

környezet iránti érdeklődés fenntartásával, a közös játékokban történő aktív 

kezdeményezéssel és feladatvállalással az írott vagy képes információk megismerésében, és 

az aktív részvétellel az önellenőrzésben, értékelésben. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Beszédfejlesztés 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Hangzódifferenciálás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hangszintézis képességének kialakítása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 
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– Törekedni az érthető beszédre, 

figyelmeztetés után a hibák 

javítására. 

– Kezdőhang alapján szavakat 

differenciálni. 

– Szókincset bővíteni, 

tudatosabb, árnyaltabb beszéd, 

az új szavakat szókincsbe 

építeni. 

– Rövid mesét végighallgatás 

után rákérdezésre felidézni, 

visszamondani. 

– A kimondott és leírt szó 

kapcsolatát megérteni. 

– A csoport előtt önálló 

„fellépést” vállalni ismert 

dallal, verssel. 

Ismeretek 

– Beszédtechnika fejlesztése. 

– Hang kiemelése. 

– Szókincsbővítés. 

– Irodalmi élmények. 

– Hangok meghallása szó 

elején, közben, végén. 

– Ritmusfejlesztés. 

 

Tevékenység 

Kezdőhang és befejező hang 

leválasztása. Hangoztatás. 

Szótagolás, rövid és hosszú 

szótagok, szavak ritmusos 

tapsolása. 

Versek, mondókák, dalszövegek 

értelmezéssel. 

Személyes élmények felidézése. 

Mesehallgatás, segítséggel 

visszamondás, dramatizálás. 

Hangok önálló ejtése hosszan, 

röviden. Zöngés hangok ejtésének 

kitapintása. 

Látott-hallott szavak analizálása, 

magánhangzók kiemelése. 

Képes újság nézegetése. 

Kommunikáció: 

logopédiai feladatok, 

szókincsbővítés. 

 

Ének-zene: 

ritmusgyakorlatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Különböző kedélyállapotok. Rokon értelmű szavak. 

Magánhangzó, mássalhangzó. Hang, szó, mondat.  

Megszólítások, köszönések. Megfelelő hangerő, megfelelő hanghordozás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Térorientációs gyakorlatok 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Egyszerűbb soralkotások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Téri fogalmak helyes használata (elől-hátul, közel-távol). 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Emlékeztető segítségével a 

bal-jobb oldalt, illetve irányt 

differenciálni. 

– A balról jobbra haladást 

rögzíteni, és spontán módon 

alkalmazni soralkotás 

Ismeretek 

– Lateralitás gyakorlása. 

– Soralkotások. 

– Téri relációk gyakorlása. 

– Helymeghatározás 

tanteremben, udvaron, 

Játékra nevelés: 

szabályjáték, 

társasjáték. 

 

Számolás-mérés: 

tájékozódás, térbeli 
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alkalmával. 

– A téri relációk kifejezéseit a 

spontán beszéd során is 

helyesen használni. 

– A hibás helymeghatározást 

javítani. 

– Eltérő nagyságú bábuval 

megfelelő számú és irányú 

lépést tenni (kis segítséggel). 

– A megadott instrukciók 

követése, társak türelmes 

figyelemmel kísérése. 

– Adekvát, egyszavas válasz 

adása ki?, mit csinál?, milyen? 

kérdésekre. 

– Felismerni önállóan a felső, 

alsó, szélső és középső 

sorokat, oszlopokat. 

– Az alaprajz és a valóság közti 

összefüggés felismerése. 

eseményképen, rajzon. 

– Lépegetés társasjáték-táblán. 

– Játékos feladatok. 

– Képolvasás. 

– Tájékozódási gyakorlat 3x3-as 

négyzethálón. 

– Ismerkedés a tanterem 

alaprajzával. 

– Szógyűjtés „milyen a…?” 

kérdésre. 

 

Tevékenységek 

Bal-jobb megállapítása, jelölése. 

Sorok átrendezése, új tagok 

beillesztése (gyerekek, játékok). 

Cselekvés alapján a kapott 

utasítás „megfejtése”.  

Képolvasás, kép kiegészítése 

meghatározott helyeken (rajz, 

nyomda). 

Közös társasjáték, lépés bábuval. 

Tárgyak eldugása, megkeresése. 

A kép szereplőinek helyzete, 

tulajdonságaik elmondása 

emlékezetből. 

Adott sor és oszlop („emelet, 

lakás”) jelölése bábuval, rajzzal. 

Saját és társai tárgyai és a 

berendezési tárgyak helyének 

bejelölése. 

viszonyok, 

összefüggések 

felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Páros testrészek. Alsó, felső, jobb és bal oldali szomszédok. Térkép, 

irányok. Pontos helymeghatározások. Sor eleje, vége, közepe, utolsó előtti. 

Téri relációk. Külső és belső tulajdonságok. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Finommozgások fejlesztése 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Kézdominancia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelések, látási differenciálás fejlesztése. Íráskészség alapozása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Ügyesítő gyakorlatokat 

végezni mindkét kézzel. 

– Az irányokra vonatkozó 

Ismeretek 

– Ujjgyakorlatok. 

– Irányok megkülönböztetése 

Ábrázolás-alakítás: 

formázások különböző 

anyagokból, 
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utasításokat megérteni és 

követni. 

– Egyszerű ábrákat másolni a 

tábláról. Szabad kézzel 

felismerhető ábra rajzolása. 

– Feladatvégzés tudatos 

vonalvezetéssel, megfelelő 

ceruzafogással és 

nyomatékkal. 

– Az előnyben részesített oldal 

tudatos használata, domináns 

oldal kialakulása. 

síkban. 

– Vonalvezetési gyakorlatok. 

Iránymozgás. 

 

Tevékenységek 

Zongorázás, kopogás, 

tevékenységek apró tárgyakkal, 

tépésmozaik készítés. 

Eseménykép figurái a 

középponthoz, illetve egymáshoz 

viszonyítva. 

Ceruzával haladás ábrák, 

párhuzamosok között. 

„Kockás” papíron kisebb-

nagyobb négyzetek, lépcső 

rajzolása. 

Színezés, határok betartása. 

Forma betöltése, kihagyása, 

színezés sötétre, halványra. 

Nyomaték tudatos változtatása. 

gyurmázás, daratábla, 

homok.  

Eltérő vastagságú 

íróeszközökkel festés, 

rajzolás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tevékenységek (csipegetés, sodrás, csavarás…). Fokozás (még feljebb, 

legszélén…). 

Íráselemek, egyszerű alakzatok. Kösd össze!, Karikázd be!, Húzd alá!, 

Húzd át! utasítások.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Szem-kéz koordinációjának fejlesztése 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Egy pontra fixálás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mozgó figura követése szemmel. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Próbálkozni megfelelő erővel 

a jó irányba dobni. 

– Szimpla csomó kötése, 

meghúzása. Segítséggel 

masnikötés próbálgatása. 

– Minta után stabil építményt 

készíteni különböző 

építőelemekből. 

– Helymeghatározás alapján a 

megfelelő elemet kiválasztani. 

– Két elemet önállóan 

összeilleszteni, az esetleges 

Ismeretek 

– Célba dobás. 

– Csomókötés. 

– Építés.  

– Soralkotások. 

– Kép összeillesztése. 

 

Tevékenységek 

Táblai ábrák célzása babzsákkal, 

papírrepülővel. 

Babaruhára, fűző-játékra, saját 

cipőre csomó kötése. 

Mozgásnevelés: labdás 

gyakorlatok.  

 

Életvitel és gyakorlat: 

cipőfűzés, szalagkötés. 

 

Játékra nevelés: 

didaktikus játékok. 
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hibákat észlelni, javítani. Építés önállóan és minta után. 

Építőelemek pontos illesztése. 

Kártyák, dominó sorba rendezése 

vízszintes és függőleges irányban. 

Szétvágott kép, mesekocka 

elemeinek összeillesztése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Cél, irány, közelebb, távolabb, alsódobás, felsődobás, vastag, vékony 

zsinór, laza, szoros csomó; 

fal, kerítés, oszlop, torony, vízszintes, függőleges elhelyezés, sorok, 

oszlopok, szomszédok, következő; 

kép széle, kerete, fejjel lefelé. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Íráselemek tanítása 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Vizuális nyom észlelése és követése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vonalrendszer megismerése, tájékozódás a vonalrendszerben. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Az álló, fekvő és ferde 

vonalak differenciálása és 

megfelelő alkalmazása. 

– Felismerhetően egyszerű 

formák rajzolása (a sikertelen 

próbálkozások ne szegjék 

kedvét). 

– Betűelemeket átírni, 

differenciálni, felismerhetően 

másolni. 

– A helyes irányt követni, írás 

során a szó- és sorközöket 

betartani.  

– A vonalrendszert 

megbízhatóan ismerni, 

íráselemek helyét biztosan 

ismerni. 

Ismeretek 

– Álló, fekvő egyenes. 

– Kör-, kapu- és csészevonal. 

– Hurok- és horogvonalak. 

– Íráselemek írása 

vonalrendszerbe, sorközbe. 

 

Tevékenységek 

Ritmikus sor 3-4 elemből (l l – l l 

– l l). 

Betűelemek felismerése ábrákban. 

Ábrák kiegészítése, 

betűelemekkel. 

Nyitott és zárt forma 

differenciálása. 

Hurok- és horogvonal átírása, 

másolása. Rajz kiegészítése. 

Azonos írásjelek felismerése, 

jelölése, sor folytatása. 

Ismerkedés a vonalrendszerrel, 

vastag vonal megállapítása, 

megkezdett sor folytatása. 

Ábrázolás-alakítás: 

festés, rajzolás 

változatos 

eszközökkel. 

 

Játékra nevelés: 

didaktikus játékok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyenesekből kirakható jelek (+, –, relációs jel). Kezdőpont, egyező irány, 

ellenkező irány. 
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Vonalrendszerbe írás fogalmai. Sorköz, határvonal, kisebb, nagyobb, befér, 

kilóg. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
7. Betűtanítás (a, i, í, o, ó, m, t, s) 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Vonalrendszer ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid – hosszú biztos elkülönítése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Egy-egy hang jelenlétét, 

hiányát felismerni erősen 

artikulált, ismert 

szavakban.  

– Együttműködve törekedni a 

minél tisztább kiejtésre. 

– Hangsúlyozott 

kezdőhangot kihallani 

ismert szóból. 

– Különböző szempontok 

(tartalom, kezdőhang) 

szerint szavakat 

differenciálni. 

– Betűhöz megfelelő hangot, 

hanghoz betűt társítani. 

– A tanult betűt felismerni és 

egyeztetni a megfelelő 

hanggal, amit hallott és 

látott a szóban. 

– Kérdésre megadott szóval 

mondatot alkotni.  

– Ismert szót képpel, képet 

szóval egyeztetni. 

– Saját nevét felismerni, 

ismerős hangot és betűt 

keresni benne. 

Ismeretek 

– Hangkihallási gyakorlatok. 

– Magánhangzók felismerése 

ajakállásról. 

– Kezdőhang leválasztása. 

– Ismerkedés az új betűkkel. 

– Betű felismerése szövegben. 

– Hang-betű egyeztetés. 

– Szógyűjtés. 

– Szó-kép egyeztetés. 

– A mondat (analóg 

mondatalkotás). 

 

Tevékenység 

Játékos hallásfigyelem-fejlesztő 

gyakorlatok.  

Hang kihallása szó elején, végén, 

közepén, kezdőhang kiemelése, 

önálló hangoztatása hosszan, 

röviden. 

Szájról olvasás (nevek, ismert 

szavak), ajakállások utánzása. 

Ismert betű kiválasztása betűsorból, 

felismerése, hangoztatása nevekben, 

ismert szavakban. 

Ismert betűk alapján szó felismerése, 

egyeztetése képpel. 

Aktuális betű keresése újságban, 

utcai feliratokon. 

Szavak szótagolása, tapsolása. 

Tematikus szógyűjtés. 

Szavak felismerése körülírás 

alapján. 

Képolvasás, két-három szavas 

Kommunikáció: 

logopédiai gyakorlatok. 

 

Ének-zene: ritmizálás. 
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mondatok alkotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Személyek, tárgyak meghatározása: „Ki? Mi?” kérdések. Embert jelölő 

szavak (válaszok „ki?” kérdésre). 

A „mondat” egyszerű meghatározása. Kezdőbetű, írásjel. Újságcímek, 

utcai feliratok. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
8. Olvasás 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Tanult hangok biztos felismerése, kihallása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rész – egész észlelése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– A tanult betűt felismerni 

hallott és látott szóban. 

– A betűk kirakása, másolása 

megfelelő sorrendben.  

– Aktív részvétel a közös 

munkában. 

– Egyeztetni szókártyákat 

tárgyakkal, tárgyképekkel. 

– 3 betűs szót (minta után 

vagy diktálásra) kirakni 

önállóan. 

– A betűk sorrendjét 

betartani, a hibákat 

megtalálni, helyét jelezni, 

segítséggel javítani. 

– Önállóan olvasott rövid 

mondat tartalmát 

megérteni, visszaadni. 

– Versmondás értelmesen, 

hangsúlyozva. 

Ismeretek 

– Betűfelismerés. 

– Két betű összeolvasása. 

– Szógyűjtés kezdő szótaggal. 

– Tárgykép-szó egyeztetés ismert 

betűk alapján. 

– Szó kirakása. 

– Szó analizálása. 

– Tőmondatok olvasása. 

– Versek, mondókák tanulása. 

 

Tevékenység 

Ismert betűk keresése könyvben, 

újságban, utcai feliratokon. 

Szavak felismerése magánhangzóik 

alapján. 

Azonos kezdőhangú szavak közül a 

két azonos betűvel kezdődőek 

kiválasztása, elemzése. 

Azonos szótaggal kezdődő szavak 

kiválasztása, értelmezése. 

Szavak felismerése körülírás és 

kezdőhang alapján. 

Megadott betűkből szó kirakása. 

Letakart szó kitalálása 1, 2, 3 

felfedett betű alapján. 

Kép alapján hiányos szó megfejtése, 

hiányzó betű pótlása. 

Két szavas mondatok olvasása. 

Kommunikáció: 

kifejező versmondás. 
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Alanyok illetve állítmányok cseréje. 

Leírt versekben szavak keresése, 

jelölése. 

Versek, mondókák közös elmondása, 

ismert hangok, betűk kiemelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Betű, szótag, szó, mondat. Ellentétes szópárok. Szavak alakja, jelentése, 

írása, kiejtése.  

Hasonlóság, különbség konkrét példákon. Kérdőszavak, válaszok.  

Kösd össze!, Karikázd be!, Húzd alá! stb. utasítások. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
9. Írás 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Betűformák észlelése nagymozgások és finommozgások segítségével. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megfelelő betűk és hangok biztos összekapcsolása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Az írás során a betű megfelelő 

méretben a megfelelő helyre 

kerüljön. 

– A sorokat, sorközöket és a 

haladási irányt betartani. 

– 2 betűs szót önállóan, annál 

hosszabb szót segítséggel írni, 

másolni. 

– A betűket és hangokat 

biztosan felismerni és 

egyeztetni. 

– Szavakat kiegészíteni 

igekötővel. 

– Pontos, figyelmes másolás, az 

esetleges hibákat segítséggel 

javítani. 

– Önálló munkavégzés (5-6 szó 

leírása), utána közös 

ellenőrzés, javítás. 

Ismeretek 

– Betűforma vázolása. 

– Írás sorközbe 

távolságtartással. 

– Két betűs szavak átírása, 

másolása. 

– Írás diktálás után. 

– Betűk írása sorközbe. 

– Kétbetűs szavak írása. 

– Betűk, szótagok, szavak 

másolása és írása diktálásra. 

 

Tevékenységek 

Betűalakítás padon, táblán, 

írólapon. 

Betű átírása és írása egyesével. 

Másolás előírásról, tábláról. 

Betűk írása egyenként, szóközzel. 

Szógyűjtés azonos 

magánhangzókkal, a 

magánhangzók leírása. 

Megadott kezdőbetűvel tematikus 

szógyűjtés. 

Kétbetűs szavak gyűjtése, írása. 

Szó kiegészítése igekötővel. 

Igekötő alkalmazása, szó 

jelentésváltozásának 

Mozgásnevelés: téri 

tájékozódás, 

alapmozgások. 
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megfigyelése. 

Kétbetűs szavak kirakása, betűk 

megfordítása a (le-el, be-eb, lé-

él). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Írólap tartása, betű helye, mérete, sor, vastag vonal, margó, kezdőhang – 

első betű. 

Hosszú, rövid hangok, jelölésük, szó, szótag, egy szótagú szavak. 

Hasonló, különböző, ellentétes értelmű szavak. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes soralkotás alkalmával spontán módon alkalmazni és 

rögzíteni a balról jobbra haladást.  

Képes szavakban a magánhangzót kihallani, adott magánhangzót 

megjelölni. 

Kialakul az előnyben részesített oldal tudatos használata. 

Képes szabad kézzel felismerhető ábrát rajzolni. 

Feladathelyzetben együttműködő, motiválható, képes figyelmét néhány 

percig a feladatra irányítani. 

Képes spontán beszédben helyesen használni a téri relációk kifejezéseit.  

Képes az alaprajz és a valóság közti összefüggést felismerni. 

Képes az íráselemek helyének figyelembevételével önállóan sort alkotni 

a vonalrendszerben. 

Képes betűelemeket átírni, differenciálni, felismerhetően másolni. 

Képes a feladatokat tudatos vonalvezetéssel, megfelelő ceruzafogással és 

nyomatékkal végezni.  

Képes egyszerű szöveget (betűket), ábrákat másolni a tábláról.  

Képes szóképeket differenciálni néhány tanult betű alapján. 

Képes szógyűjtésre tartalom, illetve alaki kritériumok alapján. 

Képes a helyes irányt követni írás során, a szó- és sorközök betartásával. 

Képes kétbetűs szavakat gyűjteni, értelmezni, leírni. 
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                                                           4. évfolyam 

           

 

          A negyedik évfolyamon az írás és olvasás elemeinek további elsajátítása, újabb betűk 

megismerése történik, minden esetben a már megismert betűk folyamatos ismétlésével, 

gyakorlásával. 

Az olvasás-írás tantárgy betűismertetése elsősorban a tő/kiinduló-írásos betűtípus 

megismertetését célozza meg, ezzel párhuzamosan megtörténhet a nagybetűs alak bemutatása, 

amelyet a tanulók gyakran hamarabb megjegyeznek általánosabb előfordulása miatt.  

Az írás tantárgy a sajátos nevelési igény miatt speciális, a láthatósági szempontokat 

figyelembe vevő, nagyobb vonalközbe történő, fokozatosan csökkenő vonalméretű füzetet 

igényel, a tanulók egyéni sajátosságaihoz igazodó íróeszközzel. 

További cél az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése a minél jobb 

teljesítmény elérésére törekvéssel, az önellenőrzés iránti igény kialakításával, 

feladathelyzetekben a társakkal való együttműködés fejlesztésével, egymás munkájának 

tiszteletben tartásával, és a türelmes várakozásra neveléssel valósul meg.  

Továbbra is kiemelt szerepet játszik a tantárgy az anyanyelvi kommunikáció 

kompetenciaterület fejlesztésében, az írásos kommunikáció megértése iránti igény 

kialakításával, a beszéd vagy más kommunikációs forma árnyaltabbá, tudatosabbá tételével, a 

magyar nyelv hangjai és a tanult betűformák egyeztetésével, szavakban a tanult hangok 

felismerésével és a képek, tárgyak, szóképek egyeztetésével. 

A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztését segíti a közös szabályjátékokban 

való motivált részvétel, és feladatvégzésekben a saját és mások teljesítményének 

értékelésében való aktív részvételre nevelés. 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia megalapozását segíti a 

környezet iránti érdeklődés fenntartásával, a közös játékokban történő aktív 

kezdeményezéssel és feladatvállalással az írott vagy képes információk megismerésében, és 

az aktív részvétellel az önellenőrzésben, értékelésben. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Beszédfejlesztés 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Hangzódifferenciálás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hangszintézis képességének kialakítása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Törekedni az érthető beszédre, 

figyelmeztetés után a hibák 

javítására. 

– Kezdőhang alapján szavakat 

differenciálni. 

– Szókincset bővíteni, 

tudatosabb, árnyaltabb beszéd, 

Ismeretek 

– Beszédtechnika fejlesztése. 

– Hang kiemelése. 

– Szókincsbővítés. 

– Irodalmi élmények. 

– Hangok meghallása szó 

elején, közben, végén. 

Kommunikáció: 

logopédiai feladatok, 

szókincsbővítés. 

 

Ének-zene: 

ritmusgyakorlatok. 
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az új szavakat szókincsbe 

építeni. 

– Rövid mesét végighallgatás 

után rákérdezésre felidézni, 

visszamondani. 

– A kimondott és leírt szó 

kapcsolatát megérteni. 

– A csoport előtt önálló 

„fellépést” vállalni ismert 

dallal, verssel. 

– Ritmusfejlesztés. 

 

Tevékenység 

Kezdőhang és befejező hang 

leválasztása. Hangoztatás. 

Szótagolás, rövid és hosszú 

szótagok, szavak ritmusos 

tapsolása. 

Versek, mondókák, dalszövegek 

értelmezéssel. 

Személyes élmények felidézése. 

Mesehallgatás, segítséggel 

visszamondás, dramatizálás. 

Hangok önálló ejtése hosszan, 

röviden. Zöngés hangok ejtésének 

kitapintása. 

Látott-hallott szavak analizálása, 

magánhangzók kiemelése. 

Képes újság nézegetése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Különböző kedélyállapotok. Rokon értelmű szavak. 

Magánhangzó, mássalhangzó. Hang, szó, mondat.  

Megszólítások, köszönések. Megfelelő hangerő, megfelelő hanghordozás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Térorientációs gyakorlatok 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Egyszerűbb soralkotások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Téri fogalmak helyes használata (elől-hátul, közel-távol). 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Emlékeztető segítségével a 

bal-jobb oldalt, illetve irányt 

differenciálni. 

– A balról jobbra haladást 

rögzíteni, és spontán módon 

alkalmazni soralkotás 

alkalmával. 

– A téri relációk kifejezéseit a 

spontán beszéd során is 

helyesen használni. 

– A hibás helymeghatározást 

javítani. 

– Eltérő nagyságú bábuval 

megfelelő számú és irányú 

Ismeretek 

– Lateralitás gyakorlása. 

– Soralkotások. 

– Téri relációk gyakorlása. 

– Helymeghatározás 

tanteremben, udvaron, 

eseményképen, rajzon. 

– Lépegetés társasjáték-táblán. 

– Játékos feladatok. 

– Képolvasás. 

– Tájékozódási gyakorlat 3x3-as 

négyzethálón. 

– Ismerkedés a tanterem 

alaprajzával. 

Játékra nevelés: 

szabályjáték, 

társasjáték. 

 

Számolás-mérés: 

tájékozódás, térbeli 

viszonyok, 

összefüggések 

felismerése. 
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lépést tenni (kis segítséggel). 

– A megadott instrukciók 

követése, társak türelmes 

figyelemmel kísérése. 

– Adekvát, egyszavas válasz 

adása ki?, mit csinál?, milyen? 

kérdésekre. 

– Felismerni önállóan a felső, 

alsó, szélső és középső 

sorokat, oszlopokat. 

– Az alaprajz és a valóság közti 

összefüggés felismerése. 

– Szógyűjtés „milyen a…?” 

kérdésre. 

 

Tevékenységek 

Bal-jobb megállapítása, jelölése. 

Sorok átrendezése, új tagok 

beillesztése (gyerekek, játékok). 

Cselekvés alapján a kapott 

utasítás „megfejtése”.  

Képolvasás, kép kiegészítése 

meghatározott helyeken (rajz, 

nyomda). 

Közös társasjáték, lépés bábuval. 

Tárgyak eldugása, megkeresése. 

A kép szereplőinek helyzete, 

tulajdonságaik elmondása 

emlékezetből. 

Adott sor és oszlop („emelet, 

lakás”) jelölése bábuval, rajzzal. 

Saját és társai tárgyai és a 

berendezési tárgyak helyének 

bejelölése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Páros testrészek. Alsó, felső, jobb és bal oldali szomszédok. Térkép, 

irányok. Pontos helymeghatározások. Sor eleje, vége, közepe, utolsó előtti. 

Téri relációk. Külső és belső tulajdonságok. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Finommozgások fejlesztése 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Kézdominancia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelések, látási differenciálás fejlesztése. Íráskészség alapozása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Ügyesítő gyakorlatokat 

végezni mindkét kézzel. 

– Az irányokra vonatkozó 

utasításokat megérteni és 

követni. 

– Egyszerű ábrákat másolni a 

tábláról. Szabad kézzel 

felismerhető ábra rajzolása. 

– Feladatvégzés tudatos 

vonalvezetéssel, megfelelő 

ceruzafogással és 

Ismeretek 

– Ujjgyakorlatok. 

– Irányok megkülönböztetése 

síkban. 

– Vonalvezetési gyakorlatok. 

Iránymozgás. 

 

Tevékenységek 

Zongorázás, kopogás, 

tevékenységek apró tárgyakkal, 

tépésmozaik készítés. 

Ábrázolás-alakítás: 

formázások különböző 

anyagokból, 

gyurmázás, daratábla, 

homok.  

Eltérő vastagságú 

íróeszközökkel festés, 

rajzolás. 
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nyomatékkal. 

– Az előnyben részesített oldal 

tudatos használata, domináns 

oldal kialakulása. 

Eseménykép figurái a 

középponthoz, illetve egymáshoz 

viszonyítva. 

Ceruzával haladás ábrák, 

párhuzamosok között. 

„Kockás” papíron kisebb-

nagyobb négyzetek, lépcső 

rajzolása. 

Színezés, határok betartása. 

Forma betöltése, kihagyása, 

színezés sötétre, halványra. 

Nyomaték tudatos változtatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tevékenységek (csipegetés, sodrás, csavarás…). Fokozás (még feljebb, 

legszélén…). 

Íráselemek, egyszerű alakzatok. Kösd össze!, Karikázd be!, Húzd alá!, 

Húzd át! utasítások.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Szem-kéz koordinációjának fejlesztése 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Egy pontra fixálás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mozgó figura követése szemmel. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Próbálkozni megfelelő erővel 

a jó irányba dobni. 

– Szimpla csomó kötése, 

meghúzása. Segítséggel 

masnikötés próbálgatása. 

– Minta után stabil építményt 

készíteni különböző 

építőelemekből. 

– Helymeghatározás alapján a 

megfelelő elemet kiválasztani. 

– Két elemet önállóan 

összeilleszteni, az esetleges 

hibákat észlelni, javítani. 

Ismeretek 

– Célba dobás. 

– Csomókötés. 

– Építés.  

– Soralkotások. 

– Kép összeillesztése. 

 

Tevékenységek 

Táblai ábrák célzása babzsákkal, 

papírrepülővel. 

Babaruhára, fűző-játékra, saját 

cipőre csomó kötése. 

Építés önállóan és minta után. 

Építőelemek pontos illesztése. 

Kártyák, dominó sorba rendezése 

vízszintes és függőleges irányban. 

Szétvágott kép, mesekocka 

elemeinek összeillesztése. 

Mozgásnevelés: labdás 

gyakorlatok.  

 

Életvitel és gyakorlat: 

cipőfűzés, szalagkötés. 

 

Játékra nevelés: 

didaktikus játékok. 

Kulcsfogalmak/ Cél, irány, közelebb, távolabb, alsódobás, felsődobás, vastag, vékony 
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fogalmak zsinór, laza, szoros csomó; 

fal, kerítés, oszlop, torony, vízszintes, függőleges elhelyezés, sorok, 

oszlopok, szomszédok, következő; 

kép széle, kerete, fejjel lefelé. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Íráselemek tanítása 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Vizuális nyom észlelése és követése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vonalrendszer megismerése, tájékozódás a vonalrendszerben. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Az álló, fekvő és ferde 

vonalak differenciálása és 

megfelelő alkalmazása. 

– Felismerhetően egyszerű 

formák rajzolása (a sikertelen 

próbálkozások ne szegjék 

kedvét). 

– Betűelemeket átírni, 

differenciálni, felismerhetően 

másolni. 

– A helyes irányt követni, írás 

során a szó- és sorközöket 

betartani.  

– A vonalrendszert 

megbízhatóan ismerni, 

íráselemek helyét biztosan 

ismerni. 

Ismeretek 

– Álló, fekvő egyenes. 

– Kör-, kapu- és csészevonal. 

– Hurok- és horogvonalak. 

– Íráselemek írása 

vonalrendszerbe, sorközbe. 

 

Tevékenységek 

Ritmikus sor 3-4 elemből (l l – l l 

– l l). 

Betűelemek felismerése ábrákban. 

Ábrák kiegészítése, 

betűelemekkel. 

Nyitott és zárt forma 

differenciálása. 

Hurok- és horogvonal átírása, 

másolása. Rajz kiegészítése. 

Azonos írásjelek felismerése, 

jelölése, sor folytatása. 

Ismerkedés a vonalrendszerrel, 

vastag vonal megállapítása, 

megkezdett sor folytatása. 

Ábrázolás-alakítás: 

festés, rajzolás 

változatos 

eszközökkel. 

 

Játékra nevelés: 

didaktikus játékok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyenesekből kirakható jelek (+, –, relációs jel). Kezdőpont, egyező irány, 

ellenkező irány. 

Vonalrendszerbe írás fogalmai. Sorköz, határvonal, kisebb, nagyobb, befér, 

kilóg. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
7. Betűtanítás (e, l, u, ú, p, c, k, á) 

Órakeret 

25 óra 
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Előzetes tudás Vonalrendszer ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid – hosszú biztos elkülönítése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Egy-egy hang jelenlétét, 

hiányát felismerni erősen 

artikulált, ismert 

szavakban.  

– Együttműködve törekedni a 

minél tisztább kiejtésre. 

– Hangsúlyozott 

kezdőhangot kihallani 

ismert szóból. 

– Különböző szempontok 

(tartalom, kezdőhang) 

szerint szavakat 

differenciálni. 

– Betűhöz megfelelő hangot, 

hanghoz betűt társítani. 

– A tanult betűt felismerni és 

egyeztetni a megfelelő 

hanggal, amit hallott és 

látott a szóban. 

– Kérdésre megadott szóval 

mondatot alkotni.  

– Ismert szót képpel, képet 

szóval egyeztetni. 

– Saját nevét felismerni, 

ismerős hangot és betűt 

keresni benne. 

Ismeretek 

– Hangkihallási gyakorlatok. 

– Magánhangzók felismerése 

ajakállásról. 

– Kezdőhang leválasztása. 

– Ismerkedés az új betűkkel. 

– Betű felismerése szövegben. 

– Hang-betű egyeztetés. 

– Szógyűjtés. 

– Szó-kép egyeztetés. 

– A mondat (analóg 

mondatalkotás). 

 

Tevékenység 

Játékos hallásfigyelem-fejlesztő 

gyakorlatok.  

Hang kihallása szó elején, végén, 

közepén, kezdőhang kiemelése, 

önálló hangoztatása hosszan, 

röviden. 

Szájról olvasás (nevek, ismert 

szavak), ajakállások utánzása. 

Ismert betű kiválasztása betűsorból, 

felismerése, hangoztatása nevekben, 

ismert szavakban. 

Ismert betűk alapján szó felismerése, 

egyeztetése képpel. 

Aktuális betű keresése újságban, 

utcai feliratokon. 

Szavak szótagolása, tapsolása. 

Tematikus szógyűjtés. 

Szavak felismerése körülírás 

alapján. 

Képolvasás, két-három szavas 

mondatok alkotása. 

Kommunikáció: 

logopédiai gyakorlatok. 

 

Ének-zene: ritmizálás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Személyek, tárgyak meghatározása: „Ki? Mi?” kérdések. Embert jelölő 

szavak (válaszok „ki?” kérdésre). 

A „mondat” egyszerű meghatározása. Kezdőbetű, írásjel. Újságcímek, 

utcai feliratok. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
8. Olvasás 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás Tanult hangok biztos felismerése, kihallása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rész – egész észlelése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– A tanult betűt felismerni 

hallott és látott szóban. 

– A betűk kirakása, másolása 

megfelelő sorrendben.  

– Aktív részvétel a közös 

munkában. 

– Egyeztetni szókártyákat 

tárgyakkal, tárgyképekkel. 

– 3 betűs szót (minta után 

vagy diktálásra) kirakni 

önállóan. 

– A betűk sorrendjét 

betartani, a hibákat 

megtalálni, helyét jelezni, 

segítséggel javítani. 

– Önállóan olvasott rövid 

mondat tartalmát 

megérteni, visszaadni. 

– Versmondás értelmesen, 

hangsúlyozva. 

Ismeretek 

– Betűfelismerés. 

– Két betű összeolvasása. 

– Szógyűjtés kezdő szótaggal. 

– Tárgykép-szó egyeztetés ismert 

betűk alapján. 

– Szó kirakása. 

– Szó analizálása. 

– Tőmondatok olvasása. 

– Versek, mondókák tanulása. 

 

Tevékenység 

Ismert betűk keresése könyvben, 

újságban, utcai feliratokon. 

Szavak felismerése magánhangzóik 

alapján. 

Azonos kezdőhangú szavak közül a 

két azonos betűvel kezdődőek 

kiválasztása, elemzése. 

Azonos szótaggal kezdődő szavak 

kiválasztása, értelmezése. 

Szavak felismerése körülírás és 

kezdőhang alapján. 

Megadott betűkből szó kirakása. 

Letakart szó kitalálása 1, 2, 3 

felfedett betű alapján. 

Kép alapján hiányos szó megfejtése, 

hiányzó betű pótlása. 

Két szavas mondatok olvasása. 

Alanyok illetve állítmányok cseréje. 

Leírt versekben szavak keresése, 

jelölése. 

Versek, mondókák közös elmondása, 

ismert hangok, betűk kiemelése. 

Kommunikáció: 

kifejező versmondás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Betű, szótag, szó, mondat. Ellentétes szópárok. Szavak alakja, jelentése, 

írása, kiejtése.  

Hasonlóság, különbség konkrét példákon. Kérdőszavak, válaszok.  

Kösd össze!, Karikázd be!, Húzd alá! stb. utasítások. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
9. Írás 

Órakeret 

23 óra 

Előzetes tudás Betűformák észlelése nagymozgások és finommozgások segítségével. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megfelelő betűk és hangok biztos összekapcsolása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Az írás során a betű megfelelő 

méretben a megfelelő helyre 

kerüljön. 

– A sorokat, sorközöket és a 

haladási irányt betartani. 

– 2 betűs szót önállóan, annál 

hosszabb szót segítséggel írni, 

másolni. 

– A betűket és hangokat 

biztosan felismerni és 

egyeztetni. 

– Szavakat kiegészíteni 

igekötővel. 

– Pontos, figyelmes másolás, az 

esetleges hibákat segítséggel 

javítani. 

– Önálló munkavégzés (5-6 szó 

leírása), utána közös 

ellenőrzés, javítás. 

Ismeretek 

– Betűforma vázolása. 

– Írás sorközbe 

távolságtartással. 

– Két betűs szavak átírása, 

másolása. 

– Írás diktálás után. 

– Betűk írása sorközbe. 

– Kétbetűs szavak írása. 

– Betűk, szótagok, szavak 

másolása és írása diktálásra. 

 

Tevékenységek 

Betűalakítás padon, táblán, 

írólapon. 

Betű átírása és írása egyesével. 

Másolás előírásról, tábláról. 

Betűk írása egyenként, szóközzel. 

Szógyűjtés azonos 

magánhangzókkal, a 

magánhangzók leírása. 

Megadott kezdőbetűvel tematikus 

szógyűjtés. 

Kétbetűs szavak gyűjtése, írása. 

Szó kiegészítése igekötővel. 

Igekötő alkalmazása, szó 

jelentésváltozásának 

megfigyelése. 

Kétbetűs szavak kirakása, betűk 

megfordítása a (le-el, be-eb, lé-

él). 

Mozgásnevelés: téri 

tájékozódás, 

alapmozgások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Írólap tartása, betű helye, mérete, sor, vastag vonal, margó, kezdőhang – 

első betű. 

Hosszú, rövid hangok, jelölésük, szó, szótag, egy szótagú szavak. 

Hasonló, különböző, ellentétes értelmű szavak. 
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A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes soralkotás alkalmával spontán módon alkalmazni és 

rögzíteni a balról jobbra haladást.  

Képes szavakban a magánhangzót kihallani, adott magánhangzót 

megjelölni. 

Kialakul az előnyben részesített oldal tudatos használata. 

Képes szabad kézzel felismerhető ábrát rajzolni. 

Feladathelyzetben együttműködő, motiválható, képes figyelmét néhány 

percig a feladatra irányítani. 

Képes spontán beszédben helyesen használni a téri relációk kifejezéseit.  

Képes az alaprajz és a valóság közti összefüggést felismerni. 

Képes az íráselemek helyének figyelembevételével önállóan sort alkotni 

a vonalrendszerben. 

Képes betűelemeket átírni, differenciálni, felismerhetően másolni. 

Képes a feladatokat tudatos vonalvezetéssel, megfelelő ceruzafogással és 

nyomatékkal végezni.  

Képes egyszerű szöveget (betűket), ábrákat másolni a tábláról.  

Képes szóképeket differenciálni néhány tanult betű alapján. 

Képes szógyűjtésre tartalom, illetve alaki kritériumok alapján. 

Képes a helyes irányt követni írás során, a szó- és sorközök betartásával. 

Képes kétbetűs szavakat gyűjteni, értelmezni, leírni. 
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5. évfolyam 

 

            Az ötödik évfolyamon további betűk megismerése történik, minden esetben a már 

megismert betűk folyamatos ismétlésével, gyakorlásával. 

A nemzeti azonosságtudat fejlesztését a magyar és az idegen nyelv közötti különbség 

felismerése, a magyar népi mondókák és közmondások megismerése segíti. 

A családi életre nevelést segíti a saját név felismerése, a családtagok nevének ismerete, 

vezetéknév és utónév azonosságainak és különbségének és ezek okainak tisztázása, valamint 

egyszerű köszöntő szöveg írásával felkészülés az aktuális családi ünnepekre. 

Az állampolgárságra nevelést megalapozza a tanuló hivatalos személyi adatainak és 

azok alkalmazásának megismerése, az aláírás jelentőségének megtanítása. 

Az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterület fejlődését segíti az aktív és passzív 

szókincs bővítése, a tudatosabb, tartalmilag pontosabb, nyelvtanilag helyes beszéd kialakítása, 

az érzések, gondolatok szóban történő kifejezése, a közösségi szabályok írásos és rajzos 

jelzéseinek felismerése és az irodalmi művek megismerése iránti igény felkeltése. 

A digitális kompetencia fejlődését segíti a tájékozódás a számítógép billentyűzetén, a 

tanult betűk kikeresése, írásuk gyakorlása és a leggyakoribb számítógépes jelzések 

megismerése. 

A hatékony, önálló tanulás megvalósul az új információk és ismeretek elsajátításával, 

az érdeklődés fenntartásával az írásos információk megértésére. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

Fejlesztési cél 
1. Beszédfejlesztés 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Tagolt beszéd, motiváció a kommunikációra. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuális és verbális emlékezet fejlesztése. 

Gondolatok, szavak kifejezése verbális vagy nonverbális jelekkel. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Folyamatos, nyugodt, érthető 

beszéd, hibák spontán 

javítása. 

– Egyénileg és csoportosan 

fellépni az iskolai 

ünnepélyeken. 

– Beszámoló átélt 

eseményekről. 

– Legfontosabb adatait ismerni. 

– A kérdezés és felelés formai- 

és tartalmi követelményeit 

betartani. 

– Mondanivalót minél 

pontosabban kifejteni. 

Ismeretek 

– Helyes artikuláció gyakorlása, 

hanglejtés, hangerő, stílus. 

– Mondatalkotás megadott 

szóval, mondatalkotás képről. 

– Szókincsbővítés. 

– Személyi adatok gyakorlása. 

– Mondat bővítése újabb és 

újabb bővítményekkel. 

– Mondat befejezése, 

kiegészítése. 

 

Tevékenységek 

Logopédiai gyakorlatok. 

Légzőgyakorlatok. 

Szappanbuborék fújása. 

Tematikus szógyűjtés, 

Kommunikáció: 

logopédiai feladatok, 

vers, rövid szöveg 

kifejező előadása 

közönség előtt. 

 

Mozgásnevelés: téri 

tájékozódás, 

légzőgyakorlatok. 
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mondatalkotás adott szavakból. 

Eseményképhez történet 

kitalálása, majd elmondása 

közösen. 

Teljes nevének, lakcímének 

másolása. 

Mondat bővítése újabb és újabb 

bővítményekkel. 

Mondat többféle befejezése. 

Versek, mondókák 

hangsúlyozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Különböző kedélyállapotok. 

Napló. Személyi adatok. Régen, most, majd (igeidők). Kérdő névmások. 

Kérdezés és felelés, társalgás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Térorientációs gyakorlatok 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Alak – háttér elkülönítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás táblázatban. Az önállóság, megbízhatóság, feladattudat 

erősítése. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– A tanuló ügyességének 

megfelelő játékokat tudatosan 

(nem próba-szerencse alapon) 

kirakni. 

– Az árnyaltabb 

helymeghatározásokat 

megérteni és alkalmazni. 

– Téri relációkat 

megfogalmazni 

többféleképpen. 

– Helymeghatározásokat 

elvégezni különböző 

pontokhoz viszonyítva. 

 

Ismeretek 

– Téri helyzetek 

transzformálása síkra. 

– Puzzle kirakása. 

– Távolság becslése, 

ellenőrzése. 

– Játékos feladatok. 

– Helymeghatározások. 

– Tájékozódás 4x4-es 

táblázatban. 

 

Tevékenység 

Tájékozódás az iskola alaprajzán. 

Útvonal együttes bejárása, 

berajzolása. 

Elem helyének megkeresése, 

forgatás, illesztés. 

Tárgyak elhelyezése közelebb, 

távolabb. 

Tűz-víz játék. 

Tárgy elrejtése, megtalálása. 

Térbeli helyzetek megfigyelése, 

Mozgásnevelés: téri 

tájékozódás. 

 

Számolás-mérés: 

tájékozódás: 

térirányok, alaprajz, 

viszonyítás. 
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megfogalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Le-fel, jobbra-balra (közlekedés).  

Csere, helycsere. Közel, távolabb, innen, túl… 

Oszlopok, sorok számozása, sorok, széle, közepe, önálló munka, önálló 

ellenőrzés, türelem, kitartás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
7. Betűtanítás (f, h, z, ö, ő, d, j, é, n, sz) 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás Hibakeresés, különbségek észrevétele. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Betűismertetések, szóképzés (szűkítés, bővítés) műveleteinek végzése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Az új betűt felismerni, írni, és 

összeolvasni a korábban 

tanultakkal.  

– Szavakat analizálni, betűket 

kapcsolni, összeolvasni. 

– Munkákat ellenőrizni, hibákat 

megtalálni, és megfelelően 

javítani segítséggel. 

– Szavak jelentésmódosulásait 

észlelni, és a változást 

megfogalmazni. 

– Tulajdonnevek és köznevek 

közti különbséget megérteni. 

– Írásjeleket tudatosan használni 

írás és olvasás során. 

– Érdeklődni a környezet iránt, 

önállóan tájékozódni; 

„felfedezések” a térképen. 

– Fejtörőket, rejtvényeket 

megoldani. 

Ismeretek 

– Új betű ismertetése. 

– Szótagok, szavak kirakása. 

– Hiányzó betűk, szótagok 

pótlása. 

– Két szótagú szavak írása. 

– Nevek, mondatkezdő betűk 

jelölése. 

– Mondatvégi írásjel. 

– Játék a betűkkel. 

 

Tevékenység 

Betű kiemelése, hangoztatása, 

írása, olvasása, kapcsolása. 

Azonos szótaggal kezdődő szavak 

gyűjtése, értelmezése. 

Szavak kirakása közösen, minta 

után, diktálásra, önállóan. 

Hiányzó betűk, szótagok 

felfedezése, pótlása.  

Szavak másolása, diktálás után 

írása, hibák észrevétele, javítása. 

Szavak kiegészítése raggal, jellel 

(szavak értelmének 

megváltoztatása). 

Újságban, könyvben nagybetűk 

keresése. 

Írásjelek megfigyelése. 

Kérdő mondatok alkotása. 

Kommunikáció: 

szókincs-bővítés, 

szógyűjtés. 

 

Ének-zene: ritmizálás. 

hallásfejlesztés. 
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Felkiáltójel, kettőspont 

alkalmazása, írása. 

Nagybetűk keresése újságban, 

könyvben.  

Városok nevének gyűjtése a 

térképről. 

Anagramma kirakása (retek, 

teker, keret stb.), valamennyi 

változat leírása emlékezetből. 

Keresztrejtvény, találós kérdés 

stb. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szavak tartalma, alakja. Azonos alakú szavak, rokon értelmű szavak. 

Szavak igekötővel, kezdő szótag, végződés. 

Szabály (mit írnánk nagybetűvel?). Tulajdonnevek írásának szabályai. 

Mondat meghatározása, fajtái. Különböző érzelmek. „Miért?” (Szomorú, 

sír, vidám, nevet stb.). Törd a fejed! Ki tud többet? –vetélkedő. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
8. Olvasás 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás Szöveg szó szerinti megértése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írásjelek figyelembevételével olvasás. 

Kijelentés, kérés, kérdés megkülönböztetése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– 3-4 betűs szót kirakni és 

leírni hallás után.  

– Tőmondatokat (szükség 

esetén segítséggel) olvasni.  

– Szövegeket megtanulni, 

felmondani. 

– Rövid mondatot önállóan 

olvasni, értelmezni. 

– Pont, kérdőjel, felkiáltójel 

értelmezése. 

– Képsorról összefüggő 

mondatokat alkotni. Önálló 

munkavégzés, reális 

önértékelés. 

– Ok-okozati viszonyokat, 

összefüggéseket felismerni.  

 

Ismeretek 

– Hangok és betűk egyeztetése. 

– Szavak olvasása, szókép és 

tárgyak egyeztetése. 

– Versek, mondókák, szövegek 

tanulása. 

– Rövid mondatok olvasása, 

értelmezése. Kijelentő, óhajtó, 

kérdő mondat. 

– Eseményképek sorba 

rendezése, magyarázása. 

– Összetett mondatok befejezése 

„pedig”, „de”, „mert” 

kötőszavak után. 

 

Tevékenységek 

Hangok alapján betűk kirakása.  

Szavak, tárgyak és képek 

egyeztetése. 

Kétszavas mondatok olvasása, 

Számolás-mérés: 

összefüggések 

felismerése. 
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alkotása, értelmezése mondatvégi 

írásjel figyelembe vételével. 

Hallás után tanult vers írott 

formájában betűk, szavak keresése. 

Kérdések feltevése egymásnak az 

olvasmánnyal kapcsolatban. 

Cselekvések megnevezése, 

időrendjük megállapítása. 

Egyeztetések a tanterem tárgyaival, 

tárgy- és szóképekkel. 

Hibás állítások javítása, 

félmondatok értelmes 

összeillesztése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kösd össze! Karikázd be! Utasítások. 

Hang – betű. Szó, mondat, pont, nagybetű. 

Múlt, jelen és jövő idejű cselekvések. Előbb, később, ok, előzmény, 

következmény. 

Hely, helyszín (Válaszok hol?” kérdésre, helymeghatározások – 

szóvégződések (helyragok). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
9. Írás 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás Látási diszkrimináció, nagyságkonstancia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kis- és nagybetűk differenciálása. 

Különböző betűalakok azonosítása (írott, nyomtatott betű). 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– A betűk írása során a tanuló 

figyelmét, önállóságát, 

feladattudatát, kitartását és 

koncentrációkészségét 

fejleszteni. 

– Rendezett füzet, javuló 

betűformák önálló 

feladatvégzéskor. 

– Türelmes, kitartó 

feladatmegoldás.  

– Rövid szövegből egy-egy 

mondat kiemelése, 

értelmezése. 

– Olvasmány tartalmának 

elmondása kérdések 

segítségével. 

Ismeretek 

– Betűk írása sorközbe, 

vonalrendszerbe. 

– Szavak másolása. 

– Írás, diktálás után. 

– Rövid mondatok másolása. 

– Puzzle kirakása. 

– Kezdőbetűk jelölése. 

– Rövid olvasmány olvasása, 

értelmezése. 

 

Tevékenységek 

Betűformák gyakorlása. 

Meghatározott szó keresése 

könyvből. 

Másolás, ellenőrzés, javítás. 

Ábrázolás-alakítás: 

vizuális ábrázolás. 
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Mondat diktálása szavanként, 

visszaolvasása mondatként. 

Másolás tábláról, megjelölt 

mondat másolása könyvből. 

Hiányos mondat kiegészítése 

szóban. 

Elemek egyenkénti megfigyelése, 

beillesztése önállóan. 

Mondat hangsúlyozása és 

megfelelő írásjel alkalmazása. 

Több mondatos olvasmány váltott 

olvasása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Névelő. Mondat fajtái: . ? ! alkalmazásai. 

Mondat szabályai szóban, írásban. Mondat eleje, vége. Tartalom, 

szereplők. Betűk, szavak, sorok távolsága. Szabályos, szabálytalan formák. 

Se több, se kevesebb! 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
10. Értő olvasás 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás Bővülő szókincs. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szavak, szövegek képhez rendelése. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Események összefüggéseit 

megérteni és elmondani saját 

szavaival. 

– Feliratokat értelmezni kis 

segítséggel. 

– Az árufajták értékét 

összehasonlítani segítséggel. 

– Ételreceptből alapanyagokat, 

mennyiségeket kiemelni 

rákérdezésre. 

Ismeretek 

– Rövid történet olvasása, 

értelmezése. 

– Utcai feliratok, eligazító táblák. 

– Információk, hirdetések. 

– Ételreceptek. 

 

Tevékenység 

Történet olvasása, értelmezése 

mondatonként és egészében. 

Séta közben feliratok, plakátok, 

hirdetések olvasása. 

Árukatalógus nézegetése, 

olvasgatása, termékek 

csoportosítása. 

Árak összehasonlítása. 

Zacskós leves készítése a leírt 

útmutató alapján, a leírtak 

betartása. 

Életvitel és gyakorlat: 

feliratok, használati 

utasítások, ételreceptek 

olvasása, értelmezése. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Termékek, események, időpontok, olcsó, drága, hozzávaló, főzési idő, 

forrás, keverés, lassú tűzön. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló személyi adatait biztosan ismeri. 

Képes a helyzetnek megfelelő bővített mondatokat, kérdéseket, válaszokat 

alkotni. 

Képes saját helyzetéhez képest relációkat megfogalmazni. 

Képes felismerni, kimondani a tanult betűket, szótagokat alkotni és leírni 

azokat diktálás után is. 

Képes szavak elemzésére, betűkártyával való kirakására, másolására, 

hiányzó betűk pótlására. 

Képes önállóan szavakat, rövid mondatokat kiolvasni.  

Képes rövid mondatokat alkotni és leírni azokat a mondatalkotás 

szabályainak betartásával. 

Képes automatikusan alkalmazni az írás irányát és helyét a vonalközben. 

Képes felismerni a tanult betűket, rövid szavakat önállóan leírni. 

Képes egyszerű szöveget elolvasni, értelmezni.  
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6. évfolyam 

 

Hatodik évfolyamon további betűket tanulnak a gyerekek, nagy hangsúlyt kap az értő 

olvasás és az írás. 

Az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterület fejlődését segíti az aktív és passzív 

szókincs bővítése, a tudatosabb, tartalmilag pontosabb, nyelvtanilag helyes beszéd kialakítása, 

az érzések, gondolatok szóban történő kifejezése, a közösségi szabályok írásos és rajzos 

jelzéseinek felismerése és az irodalmi művek megismerése iránti igény felkeltése. 

A digitális kompetencia fejlődését segíti a tájékozódás a számítógép billentyűzetén, a 

tanult betűk kikeresése, írásuk gyakorlása és a leggyakoribb számítógépes jelzések 

megismerése. 

A hatékony, önálló tanulás megvalósul az új információk és ismeretek elsajátításával, 

az érdeklődés fenntartásával az írásos információk megértésére. 

 

Kulcsfogalmak/ 

Fejlesztési cél 
1. Beszédfejlesztés 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás Tagolt beszéd, motiváció a kommunikációra. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuális és verbális emlékezet fejlesztése. 

Gondolatok, szavak kifejezése verbális vagy nonverbális jelekkel. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Folyamatos, nyugodt, érthető 

beszéd, hibák spontán 

javítása. 

– Egyénileg és csoportosan 

fellépni az iskolai 

ünnepélyeken. 

– Beszámoló átélt 

eseményekről. 

– Legfontosabb adatait ismerni. 

– A kérdezés és felelés formai- 

és tartalmi követelményeit 

betartani. 

– Mondanivalót minél 

pontosabban kifejteni. 

Ismeretek 

– Helyes artikuláció gyakorlása, 

hanglejtés, hangerő, stílus. 

– Mondatalkotás megadott 

szóval, mondatalkotás képről. 

– Szókincsbővítés. 

– Személyi adatok gyakorlása. 

– Mondat bővítése újabb és 

újabb bővítményekkel. 

– Mondat befejezése, 

kiegészítése. 

 

Tevékenységek 

Logopédiai gyakorlatok. 

Légzőgyakorlatok. 

Szappanbuborék fújása. 

Tematikus szógyűjtés, 

mondatalkotás adott szavakból. 

Eseményképhez történet 

kitalálása, majd elmondása 

közösen. 

Teljes nevének, lakcímének 

másolása. 

Mondat bővítése újabb és újabb 

Kommunikáció: 

logopédiai feladatok, 

vers, rövid szöveg 

kifejező előadása 

közönség előtt. 

 

Mozgásnevelés: téri 

tájékozódás, 

légzőgyakorlatok. 
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bővítményekkel. 

Mondat többféle befejezése. 

Versek, mondókák 

hangsúlyozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Különböző kedélyállapotok. 

Napló. Személyi adatok. Régen, most, majd (igeidők). Kérdő névmások. 

Kérdezés és felelés, társalgás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Térorientációs gyakorlatok 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Alak – háttér elkülönítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás táblázatban. Az önállóság, megbízhatóság, feladattudat 

erősítése. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Az árnyaltabb 

helymeghatározásokat 

megérteni és alkalmazni. 

– Téri relációkat 

megfogalmazni 

többféleképpen. 

– Helymeghatározásokat 

elvégezni különböző 

pontokhoz viszonyítva. 

– Szabályokat megérteni, 

keresztrejtvényt önállóan 

kitölteni. 

– Függőlegesen írt feliratot 

felismerni, összeolvasni. 

Ismeretek 

– Téri helyzetek 

transzformálása síkra. 

– Távolság becslése, 

ellenőrzése. 

– Játékos feladatok. 

– Helymeghatározások. 

– Tájékozódás 4x4-es 

táblázatban. 

 

Tevékenység 

Elem helyének megkeresése, 

forgatás, illesztés. 

Tárgyak elhelyezése közelebb, 

távolabb. 

Tűz-víz játék. 

Tárgy elrejtése, megtalálása. 

Egyszerű ábrák rajzolása a 

megfelelő helyre. 

Térbeli helyzetek megfigyelése, 

megfogalmazása. 

Mozgásnevelés: téri 

tájékozódás. 

 

Számolás-mérés: 

tájékozódás: 

térirányok, alaprajz, 

viszonyítás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Le-fel, jobbra-balra (közlekedés).  

Csere, helycsere. Közel, távolabb, innen, túl… 

Oszlopok, sorok számozása, sorok, széle, közepe, önálló munka, önálló 

ellenőrzés, türelem, kitartás, vízszintes és függőleges feliratok, 

keresztrejtvény. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
7. Betűtanítás ( g, r, ü, ű, b, gy, A, I, Í, O, Ó, M, S, T) 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás Hibakeresés, különbségek észrevétele. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Betűismertetések, szóképzés (szűkítés, bővítés) műveleteinek végzése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Az új betűt felismerni, írni, és 

összeolvasni a korábban 

tanultakkal.  

– Szavakat analizálni, betűket 

kapcsolni, összeolvasni. 

– Munkákat ellenőrizni, hibákat 

megtalálni, és megfelelően 

javítani segítséggel. 

– Szavak jelentésmódosulásait 

észlelni, és a változást 

megfogalmazni. 

– Tulajdonnevek és köznevek 

közti különbséget megérteni. 

– Írásjeleket tudatosan használni 

írás és olvasás során. 

– Érdeklődni a környezet iránt, 

önállóan tájékozódni; 

„felfedezések” a térképen. 

– Fejtörőket, rejtvényeket 

megoldani. 

Ismeretek 

– Új betű ismertetése. 

– Szótagok, szavak kirakása. 

– Hiányzó betűk, szótagok 

pótlása. 

– Két szótagú szavak írása. 

– Nevek, mondatkezdő betűk 

jelölése. 

– Mondatvégi írásjel. 

– Játék a betűkkel. 

 

Tevékenység 

Betű kiemelése, hangoztatása, 

írása, olvasása, kapcsolása. 

Azonos szótaggal kezdődő szavak 

gyűjtése, értelmezése. 

Szavak kirakása közösen, minta 

után, diktálásra, önállóan. 

Hiányzó betűk, szótagok 

felfedezése, pótlása.  

Szavak másolása, diktálás után 

írása, hibák észrevétele, javítása. 

Szavak kiegészítése raggal, jellel 

(szavak értelmének 

megváltoztatása). 

Újságban, könyvben nagybetűk 

keresése. 

Írásjelek megfigyelése. 

Kérdő mondatok alkotása. 

Felkiáltójel, kettőspont 

alkalmazása, írása. 

Nagybetűk keresése újságban, 

könyvben.  

Városok nevének gyűjtése a 

térképről. 

Anagramma kirakása (retek, 

teker, keret stb.), valamennyi 

változat leírása emlékezetből. 

Keresztrejtvény, találós kérdés 

Kommunikáció: 

szókincs-bővítés, 

szógyűjtés. 

 

Ének-zene: ritmizálás. 

hallásfejlesztés. 
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stb. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szavak tartalma, alakja. Azonos alakú szavak, rokon értelmű szavak. 

Szavak igekötővel, kezdő szótag, végződés. 

Szabály (mit írnánk nagybetűvel?). Tulajdonnevek írásának szabályai. 

Mondat meghatározása, fajtái. Különböző érzelmek. „Miért?” (Szomorú, 

sír, vidám, nevet stb.). Törd a fejed! Ki tud többet? –vetélkedő. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
8. Olvasás 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás Szöveg szó szerinti megértése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írásjelek figyelembevételével olvasás. 

Kijelentés, kérés, kérdés megkülönböztetése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– 3-4 betűs szót kirakni és 

leírni hallás után.  

– Tőmondatokat (szükség 

esetén segítséggel) olvasni.  

– Szövegeket megtanulni, 

felmondani. 

– Rövid mondatot önállóan 

olvasni, értelmezni. 

– Képsorról összefüggő 

mondatokat alkotni. Önálló 

munkavégzés, reális 

önértékelés. 

– Ok-okozati viszonyokat, 

összefüggéseket felismerni.  

– A település, lakóhely ismert 

épületeinek feliratait 

elolvasni. 

Ismeretek 

– Hangok és betűk egyeztetése. 

– Szavak olvasása, szókép és 

tárgyak egyeztetése. 

– Versek, mondókák, szövegek 

tanulása. 

– Rövid mondatok olvasása, 

értelmezése. Kijelentő, óhajtó, 

kérdő mondat. 

– Eseményképek sorba 

rendezése, magyarázása. 

– Összetett mondatok befejezése 

„pedig”, „de”, „mert” 

kötőszavak után. 

– Feliratok olvasása az utcán. 

 

Tevékenységek 

Hangok alapján betűk kirakása.  

Szavak, tárgyak és képek 

egyeztetése. 

Kétszavas mondatok olvasása, 

alkotása, értelmezése mondatvégi 

írásjel figyelembe vételével. 

Hallás után tanult vers írott 

formájában betűk, szavak keresése. 

Kérdések feltevése egymásnak az 

olvasmánnyal kapcsolatban. 

Cselekvések megnevezése, 

Számolás-mérés: 

összefüggések 

felismerése. 
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időrendjük megállapítása. 

Egyeztetések a tanterem tárgyaival, 

tárgy- és szóképekkel. 

Hibás állítások javítása, 

félmondatok értelmes 

összeillesztése. 

Ismert utcanevek, üzletek, 

középületek nevének olvasása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kösd össze! Karikázd be! Utasítások. 

Hang – betű. Szó, mondat, pont, nagybetű. 

Múlt, jelen és jövő idejű cselekvések. Előbb, később, ok, előzmény, 

következmény. 

Hely, helyszín (Válaszok hol?” kérdésre, helymeghatározások – 

szóvégződések (helyragok). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
9. Írás 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás Látási diszkrimináció, nagyságkonstancia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kis- és nagybetűk differenciálása. 

Különböző betűalakok azonosítása (írott, nyomtatott betű). 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– A betűk írása során a tanuló 

figyelmét, önállóságát, 

feladattudatát, kitartását és 

koncentrációkészségét 

fejleszteni. 

– Rendezett füzet, javuló 

betűformák önálló 

feladatvégzéskor. 

– Türelmes, kitartó 

feladatmegoldás.  

– Rövid szövegből egy-egy 

mondat kiemelése, 

értelmezése. 

– Olvasmány tartalmának 

elmondása kérdések 

segítségével. 

Ismeretek 

– Betűk írása sorközbe, 

vonalrendszerbe. 

– Szavak másolása. 

– Írás, diktálás után. 

– Rövid mondatok másolása. 

– Puzzle kirakása. 

– Kezdőbetűk jelölése. 

– Rövid olvasmány olvasása, 

értelmezése. 

 

Tevékenységek 

Betűformák gyakorlása. 

Meghatározott szó keresése 

könyvből. 

Másolás, ellenőrzés, javítás. 

Mondat diktálása szavanként, 

visszaolvasása mondatként. 

Másolás tábláról, megjelölt 

mondat másolása könyvből. 

Hiányos mondat kiegészítése 

szóban. 

Ábrázolás-alakítás: 

vizuális ábrázolás. 
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Elemek egyenkénti megfigyelése, 

beillesztése önállóan. 

Mondat hangsúlyozása és 

megfelelő írásjel alkalmazása. 

Több mondatos olvasmány váltott 

olvasása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Névelő. Mondat fajtái: . ? ! alkalmazásai. 

Mondat szabályai szóban, írásban. Mondat eleje, vége. Tartalom, 

szereplők. Betűk, szavak, sorok távolsága. Szabályos, szabálytalan formák. 

Se több, se kevesebb! 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
10. Értő olvasás 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás Bővülő szókincs. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szavak, szövegek képhez rendelése. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Események összefüggéseit 

megérteni és elmondani saját 

szavaival. 

– Feliratokat értelmezni kis 

segítséggel. 

– Az árufajták értékét 

összehasonlítani segítséggel. 

– Ételreceptből alapanyagokat, 

mennyiségeket kiemelni 

rákérdezésre. 

Ismeretek 

– Rövid történet olvasása, 

értelmezése. 

– Utcai feliratok, eligazító táblák. 

– Információk, hirdetések. 

– Ételreceptek. 

 

Tevékenység 

Történet olvasása, értelmezése 

mondatonként és egészében. 

Séta közben feliratok, plakátok, 

hirdetések olvasása. 

Árukatalógus nézegetése, 

olvasgatása, termékek 

csoportosítása. 

Árak összehasonlítása. 

Zacskós leves készítése a leírt 

útmutató alapján, a leírtak 

betartása. 

Életvitel és gyakorlat: 

feliratok, használati 

utasítások, ételreceptek 

olvasása, értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Termékek, események, időpontok, olcsó, drága, hozzávaló, főzési idő, 

forrás, keverés, lassú tűzön. 

 

 

A fejlesztés várt A tanuló személyi adatait biztosan ismeri. 
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eredményei  Képes a helyzetnek megfelelő bővített mondatokat, kérdéseket, válaszokat 

alkotni. 

Képes saját helyzetéhez képest relációkat megfogalmazni. 

Képes felismerni, kimondani a tanult betűket, szótagokat alkotni és leírni 

azokat diktálás után is. 

Képes szavak elemzésére, betűkártyával való kirakására, másolására, 

hiányzó betűk pótlására. 

Képes önállóan szavakat, rövid mondatokat kiolvasni.  

Képes rövid mondatokat alkotni és leírni azokat a mondatalkotás 

szabályainak betartásával. 

Képes automatikusan alkalmazni az írás irányát és helyét a vonalközben. 

Képes felismerni a tanult betűket, rövid szavakat önállóan leírni. 

Képes egyszerű szöveget elolvasni, értelmezni.  

Képes utcai tájékoztató táblákat értelmezni. 
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7. évfolyam 

 

Hetedik évfolyamon megjelenik a magyar irodalmi művek és történelmi események 

megismerése, mely a nemzeti ünnepek jelképeinek, jelszavainak, hőseinek tiszteletével 

valósul meg. 

A tantárgynak fontos szerepe van az állampolgárságra és demokráciára nevelésben.  

A tanulói jogok és kötelességek elfogadása szorosan kapcsolódik a fejlesztési 

területhez. 

A tantárgy a helyes önismeretet és énképet a társas kapcsolati kultúra erősítésével, 

önellenőrzéssel és hibajavítással fejleszti. A tevékenységek során a társakkal szembeni 

türelem, megértés erősödik. 

A médiatudatosságra nevelésben nagy szerepe van az írásos anyagokban történő egyre 

biztosabb eligazodásnak, a kommunikációs technológiák és tartalmak közötti helyes választás 

segítésében, és a valóságos és fiktív tartalmak megkülönböztetési képességének 

fejlesztésében. 

A tanulás tanítását támogatja az egyéni tanulási módok hatékonyságának 

megismerése, az olvasási technikák különböző fokú és tartalmú elsajátítása, és az értő olvasás 

gyakorlásának fejlesztése. 

Az anyanyelvi kommunikációt segíti az érzések, kívánságok írásban történő 

kifejezésének gyakorlása, a helyesírás szabályainak felismerése, alkalmazása, az irodalmi 

művek és hétköznapi szövegek tartalmának megismerése iránti igény kialakítása. 

A digitális kompetenciaterület fejlesztését a számítógép billentyűin a betűfelismerés, 

egyszerű szövegek írása, számítógépes játékokban az olvasási és írási képesség használata 

segíti. 

A szociális és állampolgári kompetencia az alapvető emberi jogok és kötelességek 

megismerésével, a személyes adatok biztos ismeretével és helyes alkalmazásával erősödik a 

tantárgy keretében. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
7. Betűtanítás (cs, ny, zs, Z, P, H, U, Ú, E, Á, K, L, N) 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Tiszta artikuláció, hallási figyelem. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kisbetűk és nagybetűk nyomtatott és írott alakjának biztos felismerése. 

Teljes ábécé megismerése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Több nevet önállóan 

ábécésorrendbe tenni. 

– Egyszerű szavak analizálása, 

betű hiányának érzékelése, 

pótlása. 

– Hibakeresés rosszul kirakott 

szóban. 

– Szavakat írni önállóan, 

szókezdő kettős betűvel is. 

– Gyakrabban használt 

Ismeretek 

– Új betű ismertetése, 

kapcsolása. 

– Hiányzó betűk pótlása. 

– Szavak kirakása, másolása. 

– Nagybetűk ismertetése, 

egyeztetése kicsikkel. 

– Írás számítógépen, 

billentyűzet. 

– Tulajdonnevek írása, olvasása. 

Társadalmi ismeretek: 

lakóhely, 

térképhasználat, 

személyi adatok, 

nevek. 

 

Információs eszközök 

használata: másolás, 

helyesírás-ellenőrző 

program használata. 
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tulajdonneveket írni.  

– Tájékozódni térképen, 

nagyobb, nevezetesebb 

helyeket megkeresni kevés 

segítséggel. 

– 1-2 próbajáték után részvétel 

szójátékos versenyben a 

szabályok megértésével, 

betartásával. 

– Játék a betűkkel. 

 

Tevékenységek 

Betű leválasztása, hangoztatása, 

írásának gyakorlása, összeolvasás. 

Hiányzó kettős betűk pótlása szó 

elején, közepén, végén. 

Tematikus szógyűjtés az új 

betűkkel. 

Nagybetűk írása vonalközbe. 

Másolás, szavak írása tetszés 

szerint. Betűk keresése, szavak 

írása billentyűzeten. 

Város-, személy-, utca- és 

intézménynevek másolása 

térképről, telefonkönyvből. 

Szólánc leírása közösen, 

„szópóker”, közös fejtörő játék. 

Keresztrejtvény, mit visz a 

kishajó? 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Betűk helye a teljes ábécében. Különböző betűtípusok, írásmódok. 

Tulajdonnevek, köznevek, földrajzi nevek. Gyűjtőfogalmak, alárendelt 

fogalmak. Rejtvények, találós kérdések. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
8. Olvasás 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás Egyszerű szöveg olvasása (feliratok, reklám, prospektus), értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Olvasott szöveg megértése, kérdések megfogalmazása rövid szöveg 

alapján. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Egyszerű szöveget 

gördülékenyen olvasni. 

– Hosszabb szavakat pontosan 

kiolvasni. 

– Verseket, dalokat pontosan, 

értelmesen, hangsúlyozottan 

előadni. 

– Kérdéseket önállóan 

megfogalmazni. 

– Az olvasott információt 

megérteni, tudatosan 

alkalmazni a felhasználás 

során.  

Ismeretek 

– Olvasmány olvasása 

tankönyvből. 

– Nehéz szavak elolvasása. 

– Néma olvasás. 

– Versek, énekek tanulása. 

– Mondatok olvasása, 

értelmezése. 

– Tájékoztató szöveg olvasása. 

– Eligazodás a 

gyermeklexikonban. 

 

Tevékenység 

Ének-zene: ritmizálás. 

 

Életvitel és gyakorlat: 

használati utasítás, 

ételrecept elolvasása, 

értelmezése. 
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– Aktivitás közös 

feladatmegoldásban. 

Olvasmány folyamatos 

végigolvasása. 

Hosszú, összetett, mássalhangzó-

torlódásos és ismeretlen szavak 

olvasása, elemzése. 

Némán elolvasott kérdésre hangos 

válasz. 

Válasz alapján következtetés a 

kérdésre. 

Felsorolásból meghatározott 

elemek hangos olvasása.  

Versek, énekek olvasása, 

megtanulása írott szövegből. 

Hiányos mondatok olvasása, 

befejezése kép alapján. 

Élelmiszerek csomagolásán 

olvasható szöveg elolvasása, 

értelmezése. 

Gyermeklexikon (Ablak-zsiráf) 

címszavainak olvasása, 

megbeszélése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Írásjelek, hangsúlyozás, kiejtés, szótagolás, elemzés, összetett szó elemei. 

Kérdőszavak a hiányzó mondatrészekre. Vers, rím, ritmus. 

Miből készült? Mire való? (ismert tárgy címszó-szerű leírása).  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
9. Írás 

Órakeret 

38 óra 

Előzetes tudás Rendezett külalakra törekvés, írásos közlés iránti igény. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyéni, olvasható, rendezett íráskép kialakítása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Törekedni a betűformák és a 

füzet külalakjának javítására. 

– A kihangsúlyozott hosszú 

mássalhangzós szavakat 

helyesen leírni. 

– Egyben lediktált rövid 

mondatot önállóan leírni.  

– Üdvözlőlapot megírni 

kiválasztott minta alapján, 

önállóan. 

– A kettős betűket biztosan 

alkalmazni. 

Ismeretek 

– Betűírás füzetbe, vonalközbe. 

– Hosszú mássalhangzók. 

– Kettős betűk gyakorlása. 

– Üdvözlőlap írása. 

– Zs és sz differenciálása. 

– Nagybetűk írása sorközbe.  

– Nevek másolása naptárból. 

– Szó kiemelése nagybetűvel. 

– Nagybetűs feliratok 

megfigyelése utcán. 

– Tulajdonnevek felismerése, 

Kommunikáció: 

feliratok gyűjtése séta 

közben, rendezvényre 

plakát, meghívó 

készítése. 
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– Kis- és nagybetűket 

egyeztetni. 

– Eligazodni a naptárban és a 

megfelelő neveket helyesen 

leírni. 

– Plakát tervezése, a fontos 

információk felismerése és 

kiemelése (nagybetűkkel). 

– Az olvasott információkat 

önállóan értelmezni, 

alkalmazni. 

– A tulajdonneveket spontán 

felismerni, tollbamondás 

során is nagybetűvel írni. 

nagybetűs írás. 

 

Tevékenységek 

Új betűk írása szóköz 

betartásával. Elhelyezésük 

segédvonal nélküli vonalközbe. 

Kettőzött mássalhangzós szavak 

gyűjtése, írása. 

Meghatározott kettős betűt 

tartalmazó szavak keresése, 

másolása hosszabb szövegből. 

Üdvözlőlapok nézegetése, saját 

üdvözlőlap tervezése. 

Diktált szavak írása „zs” és „sz” 

oszlopba. 

Kicsihez megfelelő nagybetű 

párosítása. 

Kinek van névnapja… ? (dátumok 

alapján név keresése, másolása). 

Plakát készítése, egyes szavak 

csupa nagybetűs írása. 

Nagybetűs információs táblák 

készítése (KIJÁRAT, ZÁRVA,  

8. CSOPORT, stb.). 

Diktált szavak között, illetve 

szövegben tulajdonnév önálló 

felismerése, írása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Betűméret-, típus. Kettőzött mássalhangzó, helyesírás, elválasztás.  

Üdvözlőlap különböző alkalmakra. Mondat, cím, kezdőbetű. Lényeges-

lényegtelen esemény, időpont, színhely. Utcai feliratok, információk. 

Idegen eredetű szavak. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
10. Értő olvasás 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás Szöveghű olvasás hangos és néma olvasással. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olvasottak globális felfogása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Képaláírások önálló olvasása, 

értelmezése. 

– A pontosság jelentőségét 

megérteni az olvasás és írás 

során. 

Ismeretek 

– Rövid hírek, események 

olvasása újságból. 

– Hiányzó betűk pótlása 

szavakban. 

Információs eszközök 

használata: szövegírás, 

dokumentum keresése.  

 

Társadalmi ismeretek: 
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– Meghatározott témában saját 

gondolatot megfogalmazni, 

leírni.  

– Részt venni dramatizált mese 

egybefüggő eljátszásában. 

– Rövid híreket elmondani 

néhány szóban. 

– Híreket és személyes 

élményeket összekapcsolni 

hasonló helyszínnel, 

eseményekkel, illetve 

körülmények felidézésével. 

– Közkeletű idegen szavakat 

felismerni és helyesen 

kiejteni.  

– Igéket (cselekvést jelentő 

szavakat) kiválasztani 

szövegből. 

– Feladatok írásban. 

– Meseolvasás. 

– Újságolvasás. 

– Tv-híradó megnézése, a 

látottakról beszámoló.  

– Közkeletű idegen szavak 

elolvasása, értelmezése. 

– Igék keresése szövegben, 

igeidők értelmezése. 

 

Tevékenységek 

Olvasottak megbeszélése. 

Hiányos szavakba különböző 

betűk beillesztése. 

Szavak értelmének 

megváltoztatása egy-egy betű 

cseréjével.  

Írásbeli utasítások néma 

teljesítése. 

Mese közös olvasása, 

dramatizálása. 

Rövid híradások, értelmezésük. 

Szerepjáték: hírolvasó, TV-

bemondó. 

A hírek végighallgatása csendben. 

Felidézésük ellenőrzése, videóval. 

Igék átírása, átfogalmazása múlt, 

jelen és jövő időbe. 

tájékozódás színterei, 

hírforrások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ok, okozat, előzmény, következmény, eredmény.  

Az ország tájai. Magyar, külföldi, anyanyelv, idegen nyelv. Külföldi, 

belföldi hírek, közlemények. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes felismerni és megfelelően használni a különböző 

betűalakokat, írásmódokat.  

Képes betartani a helyesírás elemi szabályaitKépes a betűk 

megismerésével összeolvasni, illetve szóképfelismerés segítségével rövid 

szöveget önállóan elolvasni, értelmezni. 

Képes a mindennapi életben adódó olvasási feladatok megoldására, 

önállóan megírni – értékelhető tartalommal – néhány mondatos levelet.  

Képes önálló, adekvát választ adni írásban, az írásban feltett kérdésekre. 

Képes a környezeti elvárásoknak megfelelő alapvető írásos 

kommunikációs készséggel feladatot megoldani. 

Olvasási gyakorlata spontán módon a szabadidős-tevékenységek sorába 

illeszkedik, képes olvasás-írás készségét információszerzésre, 

szórakozásra alkalmazni. 

Képes közkeletű rövidítéseket, közismert idegen helyesírású szavakat 

olvasni, írni. 
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                                                                   8. évfolyam 

 

 

Nyolcadik évfolyamon továbbra is fontos a magyar irodalmi művek és történelmi 

események megismerése, mely a nemzeti ünnepek jelképeinek, jelszavainak, hőseinek 

tiszteletével valósul meg. 

A tantárgynak fontos szerepe van az állampolgárságra és demokráciára nevelésben.  

A tanulói jogok és kötelességek elfogadása szorosan kapcsolódik a fejlesztési 

területhez. 

A tantárgy a helyes önismeretet és énképet a társas kapcsolati kultúra erősítésével, 

önellenőrzéssel és hibajavítással fejleszti. A tevékenységek során a társakkal szembeni 

türelem, megértés erősödik. 

A médiatudatosságra nevelésben nagy szerepe van az írásos anyagokban történő egyre 

biztosabb eligazodásnak, a kommunikációs technológiák és tartalmak közötti helyes választás 

segítésében, és a valóságos és fiktív tartalmak megkülönböztetési képességének 

fejlesztésében. 

A tanulás tanítását támogatja az egyéni tanulási módok hatékonyságának 

megismerése, az olvasási technikák különböző fokú és tartalmú elsajátítása, és az értő olvasás 

gyakorlásának fejlesztése. 

Az anyanyelvi kommunikációt segíti az érzések, kívánságok írásban történő 

kifejezésének gyakorlása, a helyesírás szabályainak felismerése, alkalmazása, az irodalmi 

művek és hétköznapi szövegek tartalmának megismerése iránti igény kialakítása. 

A digitális kompetenciaterület fejlesztését a számítógép billentyűin a betűfelismerés, 

egyszerű szövegek írása, számítógépes játékokban az olvasási és írási képesség használata 

segíti. 

A szociális és állampolgári kompetencia az alapvető emberi jogok és kötelességek 

megismerésével, a személyes adatok biztos ismeretével és helyes alkalmazásával erősödik a 

tantárgy keretében. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

7. Betűtanítás (ty, ly), A még nem tanult nagybetűk 

tanítása. 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Tiszta artikuláció, hallási figyelem. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kisbetűk és nagybetűk nyomtatott és írott alakjának biztos felismerése. 

Teljes ábécé megismerése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Több nevet önállóan 

ábécésorrendbe tenni. 

– Egyszerű szavak analizálása, 

betű hiányának érzékelése, 

pótlása. 

– Hibakeresés rosszul kirakott 

szóban. 

– Szavakat írni önállóan, 

szókezdő kettős betűvel is. 

– Gyakrabban használt 

Ismeretek 

– Új betű ismertetése, 

kapcsolása. 

– Hiányzó betűk pótlása. 

– Szavak kirakása, másolása. 

– Nagybetűk ismertetése, 

egyeztetése kicsikkel. 

– Írás számítógépen, 

billentyűzet. 

– Tulajdonnevek írása, olvasása. 

Társadalmi ismeretek: 

lakóhely, 

térképhasználat, 

személyi adatok, 

nevek. 

 

Információs eszközök 

használata: másolás, 

helyesírás-ellenőrző 

program használata. 
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tulajdonneveket írni.  

– Tájékozódni térképen, 

nagyobb, nevezetesebb 

helyeket megkeresni kevés 

segítséggel. 

– 1-2 próbajáték után részvétel 

szójátékos versenyben a 

szabályok megértésével, 

betartásával. 

– Játék a betűkkel. 

 

Tevékenységek 

Betű leválasztása, hangoztatása, 

írásának gyakorlása, összeolvasás. 

Hiányzó kettős betűk pótlása szó 

elején, közepén, végén. 

Tematikus szógyűjtés az új 

betűkkel. 

Nagybetűk írása vonalközbe. 

Másolás, szavak írása tetszés 

szerint. Betűk keresése, szavak 

írása billentyűzeten. 

Város-, személy-, utca- és 

intézménynevek másolása 

térképről, telefonkönyvből. 

Szólánc leírása közösen, 

„szópóker”, közös fejtörő játék. 

Keresztrejtvény, mit visz a 

kishajó? 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Betűk helye a teljes ábécében. Különböző betűtípusok, írásmódok. 

Tulajdonnevek, köznevek, földrajzi nevek. Gyűjtőfogalmak, alárendelt 

fogalmak. Rejtvények, találós kérdések. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
8. Olvasás 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás Egyszerű szöveg olvasása (feliratok, reklám, prospektus), értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Olvasott szöveg megértése, kérdések megfogalmazása rövid szöveg 

alapján. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Egyszerű szöveget 

gördülékenyen olvasni. 

– Hosszabb szavakat pontosan 

kiolvasni. 

– Verseket, dalokat pontosan, 

értelmesen, hangsúlyozottan 

előadni. 

– Kérdéseket önállóan 

megfogalmazni. 

– Az olvasott információt 

megérteni, tudatosan 

alkalmazni a felhasználás 

során.  

Ismeretek 

– Olvasmány olvasása 

tankönyvből. 

– Nehéz szavak elolvasása. 

– Néma olvasás. 

– Versek, énekek tanulása. 

– Mondatok olvasása, 

értelmezése. 

– Tájékoztató szöveg olvasása. 

– Eligazodás a 

gyermeklexikonban. 

 

Tevékenység 

Ének-zene: ritmizálás. 

 

Életvitel és gyakorlat: 

használati utasítás, 

ételrecept elolvasása, 

értelmezése. 
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– Aktivitás közös 

feladatmegoldásban. 

Olvasmány folyamatos 

végigolvasása. 

Hosszú, összetett, mássalhangzó-

torlódásos és ismeretlen szavak 

olvasása, elemzése. 

Némán elolvasott kérdésre hangos 

válasz. 

Válasz alapján következtetés a 

kérdésre. 

Felsorolásból meghatározott 

elemek hangos olvasása.  

Versek, énekek olvasása, 

megtanulása írott szövegből. 

Hiányos mondatok olvasása, 

befejezése kép alapján. 

Élelmiszerek csomagolásán 

olvasható szöveg elolvasása, 

értelmezése. 

Gyermeklexikon (Ablak-zsiráf) 

címszavainak olvasása, 

megbeszélése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Írásjelek, hangsúlyozás, kiejtés, szótagolás, elemzés, összetett szó elemei. 

Kérdőszavak a hiányzó mondatrészekre.  

Miből készült? Mire való? (ismert tárgy címszó-szerű leírása). Friss, 

romlandó, szavatossági idő. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
9. Írás 

Órakeret 

43 óra 

Előzetes tudás Rendezett külalakra törekvés, írásos közlés iránti igény. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyéni, olvasható, rendezett íráskép kialakítása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Törekedni a betűformák és a 

füzet külalakjának javítására. 

– A kihangsúlyozott hosszú 

mássalhangzós szavakat 

helyesen leírni. 

– Egyben lediktált rövid 

mondatot önállóan leírni.  

– Üdvözlőlapot megírni 

kiválasztott minta alapján, 

önállóan. 

– A kettős betűket biztosan 

Ismeretek 

– Betűírás füzetbe, vonalközbe. 

– Hosszú mássalhangzók. 

– Kettős betűk gyakorlása. 

– Üdvözlőlap írása. 

– Zs és sz differenciálása. 

– Nagybetűk írása sorközbe.  

– Nevek másolása naptárból. 

– Szó kiemelése nagybetűvel. 

– Nagybetűs feliratok 

megfigyelése utcán. 

Kommunikáció: 

feliratok gyűjtése séta 

közben, rendezvényre 

plakát, meghívó 

készítése. 
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alkalmazni. 

– Kis- és nagybetűket 

egyeztetni. 

– Eligazodni a naptárban és a 

megfelelő neveket helyesen 

leírni. 

– Plakát tervezése, a fontos 

információk felismerése és 

kiemelése (nagybetűkkel). 

– Az olvasott információkat 

önállóan értelmezni, 

alkalmazni. 

– A tulajdonneveket spontán 

felismerni, tollbamondás 

során is nagybetűvel írni. 

– Tulajdonnevek felismerése, 

nagybetűs írás. 

 

Tevékenységek 

Új betűk írása szóköz 

betartásával. Elhelyezésük 

segédvonal nélküli vonalközbe. 

Kettőzött mássalhangzós szavak 

gyűjtése, írása. 

Meghatározott kettős betűt 

tartalmazó szavak keresése, 

másolása hosszabb szövegből. 

Üdvözlőlapok nézegetése, saját 

üdvözlőlap tervezése. 

Diktált szavak írása „zs” és „sz” 

oszlopba. 

Kicsihez megfelelő nagybetű 

párosítása. 

Kinek van névnapja… ? (dátumok 

alapján név keresése, másolása). 

Plakát készítése, egyes szavak 

csupa nagybetűs írása. 

Nagybetűs információs táblák 

készítése (KIJÁRAT, ZÁRVA,  

8. CSOPORT, stb.). 

Diktált szavak között, illetve 

szövegben tulajdonnév önálló 

felismerése, írása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Betűméret-, típus. Kettőzött mássalhangzó, helyesírás, elválasztás.  

Üdvözlőlap különböző alkalmakra. Mondat, cím, kezdőbetű. Lényeges-

lényegtelen esemény, időpont, színhely. Utcai feliratok, információk. 

Idegen eredetű szavak. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
10. Értő olvasás 

Órakeret 

50 óra 

Előzetes tudás Szöveghű olvasás hangos és néma olvasással. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olvasottak globális felfogása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Képaláírások önálló olvasása, 

értelmezése. 

– A pontosság jelentőségét 

megérteni az olvasás és írás 

Ismeretek 

– Rövid hírek, események 

olvasása újságból. 

– Hiányzó betűk pótlása 

Információs eszközök 

használata: szövegírás, 

dokumentum keresése.  
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során. 

– Meghatározott témában saját 

gondolatot megfogalmazni, 

leírni.  

– Részt venni dramatizált mese 

egybefüggő eljátszásában. 

– Rövid híreket elmondani 

néhány szóban. 

– Híreket és személyes 

élményeket összekapcsolni 

hasonló helyszínnel, 

eseményekkel, illetve 

körülmények felidézésével. 

– Közkeletű idegen szavakat 

felismerni és helyesen 

kiejteni.  

– Igéket (cselekvést jelentő 

szavakat) kiválasztani 

szövegből. 

szavakban. 

– Feladatok írásban. 

– Meseolvasás. 

– Újságolvasás. 

– Tv-híradó megnézése, a 

látottakról beszámoló.  

– Közkeletű idegen szavak 

elolvasása, értelmezése. 

– Igék keresése szövegben, 

igeidők értelmezése. 

 

Tevékenységek 

Olvasottak megbeszélése. 

Hiányos szavakba különböző 

betűk beillesztése. 

Szavak értelmének 

megváltoztatása egy-egy betű 

cseréjével.  

Írásbeli utasítások néma 

teljesítése. 

Mese közös olvasása, 

dramatizálása. 

Rövid híradások, értelmezésük. 

Szerepjáték: hírolvasó, TV-

bemondó. 

A hírek végighallgatása csendben. 

Felidézésük ellenőrzése, videóval. 

Idegen szavak keresése, 

magyarázata (Pepsi Cola, HBO, 

Corvin stb.). 

Igék átírása, átfogalmazása múlt, 

jelen és jövő időbe. 

Társadalmi ismeretek: 

tájékozódás színterei, 

hírforrások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ok, okozat, előzmény, következmény, eredmény.  

Az ország tájai. Magyar, külföldi, anyanyelv, idegen nyelv. Külföldi, 

belföldi hírek, közlemények. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes felismerni és megfelelően használni a különböző 

betűalakokat, írásmódokat.  

Képes betartani a helyesírás elemi szabályait, helyesen használni az 

írásjeleket, és rendezett külalakra törekedni. 

Képes a betűk megismerésével összeolvasni, illetve szóképfelismerés 

segítségével rövid szöveget önállóan elolvasni, értelmezni. 

Képes a mindennapi életben adódó olvasási feladatok megoldására, 

önállóan megírni – értékelhető tartalommal – néhány mondatos levelet.  

Képes önálló, adekvát választ adni írásban, az írásban feltett kérdésekre. 

Képes a környezeti elvárásoknak megfelelő alapvető írásos 

kommunikációs készséggel feladatot megoldani. 
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Olvasási gyakorlata spontán módon a szabadidős-tevékenységek sorába 

illeszkedik, képes olvasás-írás készségét információszerzésre, 

szórakozásra alkalmazni. 

Képes közkeletű rövidítéseket, közismert idegen helyesírású szavakat 

olvasni, írni. 
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SZÁMOLÁS – MÉRÉS 

Óraszámok 

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

Heti óraszám               2 2 2 3 3 3 3 3 

Éves óraszám                        

 

74 74 74 111  111  111 111 111 

 

 

 

 

 

 

Témakörök 

 

 Témakör                   Évfolyamok 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól x x x x x x   

Tájékozódás x x x x x x x x 

Mennyiségek – Műveletek x x x x x x x x 

Mértékegységek, méretek, pénz     x x x x 

Összefüggések felismerése   x x x x x x 

 

 
 

1–8. évfolyam 

 

A tantárgy célja kialakítani a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulóknál olyan elemi 

ismereteket, amelyek eljuttatják őket az érzékeléstől, észleléstől a tárgyfogalmak 

kialakulásához; megalapozni és kialakítani a tárgyakkal végzett cselekvésekkel a tanulók 

gondolkodási funkcióit, elemi számfogalmát. 

A pedagógusnak fejlesztenie kell a számolás és mérés elsajátításához szükséges 

alapkészségeket, az érzékelést, észlelést, figyelmet, emlékezetet, gondolkodási készséget és a 

problémamegoldó képességet, hogy a tanulók alapvető logikai összefüggések felismerése 

révén az ismereteket gyakorlatban tudják alkalmazni. Feladata felkelteni, fenntartani a 

környezet iránti érdeklődést, a környezet megismerése során tudatos tevékenységeket 

végeztetni, az ismeretek megszerzésére irányuló spontán törekvéseket kialakítani, az alapvető 

térbeni és időbeni tájékozódást fejleszteni, elérni egyszerű utasítások megértését, követését. 

Fontos feladat a mennyiség- és számfogalmat kialakítani, hogy a tanuló képes legyen 

mennyiségeket, számjegyeket felismerni, összehasonlítani, megváltoztatni, alapműveleteket 

végezni fejben és írásban; szöveges feladatokat értelmezni, a logikai összefüggéseket 

felismerni, a megoldáshoz szükséges lépéseket felállítani; méréseket végezni, különböző 

mértékegységek fajtáit, léptéküket, gyakorlati alkalmazásukat megismerni; a pénzzel 

kapcsolatos elemi ismereteket megszerezni, pénzérméket, bankjegyeket felismerni, értéküket, 

nagyságrendbeli különbségieket felismerni, a mindennapi életben történő alkalmazásokat 
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segítséggel gyakorolni; továbbá a banki pénzügyi műveletek alapjait megismerni (bankkártya, 

folyószámla, hitelszámla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. évfolyam 
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A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelésben, az egyszerű szabályok 

megértésére és betartására, és a csoportosan végzett tevékenység szabályainak, feltételeinek 

betartására neveléssel, a képességekhez igazodó feladatok végzésében és befejezésében a 

minél nagyobb kitartás kialakításával, valamint az alkalmazkodóképesség és feladattudat 

kialakításával, a türelem és pontosság megalapozásával. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztésében az együttműködéssel történő 

feladatvégzés megalapozása zajlik, a csoportba való beilleszkedés és az iskolai 

viszonyrendszerben való eligazodás segítésével. 

A tanulás tanítását a tantárgy az által nyújtott információk megismerése iránti igény és 

az ismeretek befogadása iránti érdeklődés felkeltése támogatja. 

Az anyanyelvi kompetenciaterület fejlesztését a tantárgy ismereteihez és 

tevékenységeihez kapcsolódó kifejezések megismerésének megalapozásával segíti. 

A tantárgy főként a matematikai kompetenciaterület fejlesztésében játszik nagy 

szerepet, amennyiben támogatja az elemek kiválasztásának és megadott szempontok szerinti 

sorba rendezésének képességét, a tárgyak tulajdonságainak megismerését, a különbségek és 

azonosságok felismerését és csoportosításukat, és a problémamegoldó képesség fejlesztését.  

A tevékenységekkel kapcsolatos változások megfigyelése, létrehozása, az egyszerű ok-

okozati összefüggések felismerése is a matematikai kompetenciaterület fejlesztését segíti. 

A szociális és állampolgári kompetenciaterület fejlődéséhez járul hozzá az 

együttműködő részvétel a feladatok végrehajtásában, a csoportmunkában az alapvető 

szabályok felismerése, és törekvés azok betartására. 

A hatékony, önálló tanulás kompetenciaterület fejlődését segíti a tantárgy a 

taneszközei, feladatai iránti kíváncsiság felkeltésével, és a számok hétköznapi életben 

betöltött jelentőségének felismertetésével. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Elemi tapasztalatok a tárgyak 

tulajdonságairól 
Órakeret 25 óra 

Előzetes tudás Különbségek érzékelése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Azonosságok (egyezőségek) érzékelése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Differenciálás 3 méret között 

segítséggel. 

Kerek és szögletes tárgyak 

szétválogatása irányítással. 

Három szín megkülönböztetése. 

Ismeretek 

Tárgyak kiterjedése. 

Kicsi, kisebb, nagy, nagyobb, 

ugyanakkora. 

Formai tulajdonságok. 

Kerek, szögletes. 

Érzékelési gyakorlatok. 

Piros-kék-sárga-zöld-fehér-

fekete, puha-kemény, meleg-

hideg. 

 

Ének-zene: 

ritmusgyakorlatok. 

 

Játékra nevelés: 

didaktikus játékok. 
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Tevékenységek 

Tárgyak méretének 

megtapasztalása. 

Azonos jellegű tárgyakból sor 

kirakása: kicsi-nagyobb-

legnagyobb; 

nagy-kisebb-legkisebb; sor 

kirakása önállóan, kifejezések 

hangoztatása. 

Ugyanakkora keresése, 

összehasonlítása. 

Jellegzetes tárgyak kitapogatása 

zsákban. 

Vegyes halmazból minta alapján 

egy-egy tárgy kiválasztása. 

Színek megnevezése egyenként, 

hasonló színű tárgyak keresése. 

Gyors és lassú járás, mozdulatok 

utánzása. 

Kemény-puha, meleg-hideg 

tárgyak kitapintása, azonosítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tárgyak tulajdonságait jelölő fogalmak. 

Felszólítás cselekvésekre: gurítsd! Dobd! Kérem! Tessék!  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Tájékozódás Órakeret 24 óra 

Előzetes tudás Utasítás megértése, betartása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Időbeli és térbeli változások érzékelése cselekvésekkel. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Megfelelő irányítással, 

segítségnyújtással a feladatokat 

végrehajtani a társakra is 

figyelve. 

A sorbaállási, helycserés és 

helyváltoztatásos feladatokat 

megérteni és elvégezni. 

Felhívásra folyamatokat 

észrevenni.  

Türelmesen várakozni majdani 

eseményekre, várt eredményekre. 

Ismeretek 

– Térorientációs gyakorlatok: 

ide, oda, elé, mellett, előtt, 

mögött, rá, alá irányok. 

– Időbeli tájékozódás. 

 

Tevékenységek 

Cselekvések végzése változatos 

formában az adott térirány 

gyakorlására. 

Jövő-jelen-múlt érzékeltetése 

cselekvésekkel. 

Kommunikáció: 

tájékozódás. 

 

Olvasás-írás: 

térorientációs 

gyakorlatok. 
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A „várj! majd!, most!” 

vezényszavak megértése és 

alkalmazkodás azokhoz. 

Egyszerű, konkrét kérdésekre 

válaszolni az igeidők helyes 

használatával. 

Éjszakai-nappali tevékenységek 

valóságban és képekkel 

illusztrálva.  

Reggeli, ebéd, vacsora (napirend). 

Lassan, gyorsan gyakorlása 

cselekvésekkel. 

Igeidők gyakorlása a napi 

feladatok elvégzésével és az 

iskolai napirenddel kapcsolatban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Téri és időbeli tájékozódással kapcsolatos kifejezések, határozószók, 

irányok (erre, arra, ide, oda, előre, hátra, oldalra, felfelé, lefelé, sorban, 

mellett, előtt, mögött, alatt, alá, lassan, gyorsan, egyszerre, most, majd 

utána, előtte). Várj! Most! Majd! Kész! 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Mennyiségek – Műveletek Órakeret 25 óra 

Előzetes tudás Halmazok létrehozása egy szempont alapján. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Relációs jelek ismerete és alkalmazása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Közös, egyirányú cselekvést 

végrehajtani tanárral, társakkal. 

Önálló, célirányos tevékenység 

egyszerű feladatvégzés során. 

A „többet, kevesebbet” önállóan, 

az „ugyanannyit” segítséggel 

felismerni, jelezni. 

Ismeretek 

– Cselekvések mennyiségekkel. 

– Halmazok létrehozása, 

megváltoztatása. 

– Mennyiségek 

összehasonlítása. 

 

Tevékenységek 

Halmazok létrehozása különböző 

szempontok szerint (fajta, szín, 

méret stb.), nagyon különböző 

elemszámú halmazok 

összehasonlítása: sok- kevés.  

Sok-kevés-semmi halmazok 

létrehozása segítséggel, majd 

önállóan. 

A „nagyon sok”, a „legtöbb” 

halmaz létrehozása. 

 

Játékra nevelés: 

didaktikus játék, 

szerepjáték. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sok, kevés, semmi. Tegyél bele! Vegyél ki! Öntsd ki mindet! Még, több. 

Elég! Válaszd ki! Üres, teli. Nagyon sok. Legtöbb, sok, kevés, több, 

kevesebb, elfogyott. 
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A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes az irányított, közös megismerő tevékenység során 

társaival együttműködni.  

Képes érzékelni a tárgyak alapvető formai tulajdonságait, szín, forma és 

méret szerint (segítséggel) differenciál. 

Képes felismerni az alapvető tér- és időbeli relációkat, és azokat növekvő 

önállósággal alkalmazza. 

A foglalkozás során érdeklődő, a csoportos tevékenységben aktívan részt 

vesz.  

Képes együttműködésre. 

Képes közös, egyirányú cselekvést végrehajtani tanárral, társakkal.  

Képes felismerni a tárgyak alapvető mennyiségi tulajdonságait 

Képes (segítséggel) használni a megszerzett tapasztalatokat, ismereteket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. évfolyam 
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Második évfolyamon egyre nagyobb mértékben segíti elő a tantárgy az egyszerű szabályok 

megértését, betartását.   Fejleszti a kitartást, valamint az alkalmazkodóképességet és a 

feladattudatot, a türelmet és a pontosságot. 

Az együttműködéssel történő feladatvégzés megalapozása zajlik. 

A tanulás tanítását a tantárgy az általa nyújtott információk megismerése iránti igény  

felkeltésével támogatja. 

Az anyanyelvi kompetenciaterület fejlesztését a tantárgy az ismereteihez és 

tevékenységeihez kapcsolódó kifejezések megismerésével segíti. 

Elsősorban a matematikai kompetenciaterület fejlesztésében játszik nagy szerepet. 

           A hatékony, önálló tanulás kompetenciaterület fejlődését segíti a taneszközei, feladatai 

iránti kíváncsiság felkeltésével, és a számok hétköznapi életben betöltött jelentőségének 

felismertetésével. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Elemi tapasztalatok a tárgyak 

tulajdonságairól 
Órakeret 20 óra 

Előzetes tudás Különbségek érzékelése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Azonosságok (egyezőségek) érzékelése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Differenciálás 3 méret között 

segítséggel. 

Kerek és szögletes tárgyak 

szétválogatása irányítással. 

Három szín megkülönböztetése. 

Ismeretek 

Tárgyak kiterjedése. 

Kicsi, kisebb, nagy, nagyobb, 

ugyanakkora. 

Formai tulajdonságok. 

Kerek, szögletes. 

Érzékelési gyakorlatok. 

Piros-kék-sárga-zöld-fehér-

fekete, puha-kemény, meleg-

hideg. 

 

Tevékenységek 

Tárgyak méretének 

megtapasztalása. 

Azonos jellegű tárgyakból sor 

kirakása: kicsi-nagyobb-

legnagyobb; 

nagy-kisebb-legkisebb; sor 

kirakása önállóan, kifejezések 

hangoztatása. 

Ugyanakkora keresése, 

összehasonlítása. 

Jellegzetes tárgyak kitapogatása 

Ének-zene: 

ritmusgyakorlatok. 

 

Játékra nevelés: 

didaktikus játékok. 
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zsákban. 

Vegyes halmazból minta alapján 

egy-egy tárgy kiválasztása. 

Színek megnevezése egyenként, 

hasonló színű tárgyak keresése. 

Gyors és lassú járás, mozdulatok 

utánzása. 

Kemény-puha, meleg-hideg 

tárgyak kitapintása, azonosítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tárgyak tulajdonságait jelölő fogalmak. 

Felszólítás cselekvésekre: gurítsd! Dobd! Kérem! Tessék!  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Tájékozódás Órakeret 25 óra 

Előzetes tudás Utasítás megértése, betartása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Időbeli és térbeli változások érzékelése cselekvésekkel. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Megfelelő irányítással, 

segítségnyújtással a feladatokat 

végrehajtani a társakra is 

figyelve. 

A sorbaállási, helycserés és 

helyváltoztatásos feladatokat 

megérteni és elvégezni. 

Felhívásra folyamatokat 

észrevenni.  

Türelmesen várakozni majdani 

eseményekre, várt eredményekre. 

A „várj! majd!, most!” 

vezényszavak megértése és 

alkalmazkodás azokhoz. 

Egyszerű, konkrét kérdésekre 

válaszolni az igeidők helyes 

használatával. 

Ismeretek 

– Térorientációs gyakorlatok: 

ide, oda, elé, mellett, előtt, 

mögött, rá, alá irányok. 

– Időbeli tájékozódás. 

 

Tevékenységek 

Cselekvések végzése változatos 

formában az adott térirány 

gyakorlására. 

Jövő-jelen-múlt érzékeltetése 

cselekvésekkel. 

Éjszakai-nappali tevékenységek 

valóságban és képekkel 

illusztrálva.  

Reggeli, ebéd, vacsora (napirend). 

Lassan, gyorsan gyakorlása 

cselekvésekkel. 

Igeidők gyakorlása a napi 

feladatok elvégzésével és az 

iskolai napirenddel kapcsolatban. 

Kommunikáció: 

tájékozódás. 

 

Olvasás-írás: 

térorientációs 

gyakorlatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Téri és időbeli tájékozódással kapcsolatos kifejezések, határozószók, 

irányok (erre, arra, ide, oda, előre, hátra, oldalra, felfelé, lefelé, sorban, 
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mellett, előtt, mögött, alatt, alá, lassan, gyorsan, egyszerre, most, majd 

utána, előtte). Várj! Most! Majd! Kész! 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Mennyiségek – Műveletek Órakeret 29 óra 

Előzetes tudás Halmazok létrehozása egy szempont alapján. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Relációs jelek ismerete és alkalmazása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Közös, egyirányú cselekvést 

végrehajtani tanárral, társakkal. 

Önálló, célirányos tevékenység 

egyszerű feladatvégzés során. 

A „többet, kevesebbet” önállóan, 

az „ugyanannyit” segítséggel 

felismerni, jelezni. 

Ismeretek 

– Cselekvések mennyiségekkel. 

– Halmazok létrehozása, 

megváltoztatása. 

– Mennyiségek 

összehasonlítása. 

 

Tevékenységek 

Halmazok létrehozása különböző 

szempontok szerint (fajta, szín, 

méret stb.), nagyon különböző 

elemszámú halmazok 

összehasonlítása: sok- kevés.  

Ismerkedés a relációs jellel. 

Sok-kevés-semmi halmazok 

létrehozása segítséggel, majd 

önállóan. 

A „nagyon sok”, a „legtöbb” 

halmaz létrehozása. 

Ugyanannyi megállapítása, 

hangoztatása. 

Játékra nevelés: 

didaktikus játék, 

szerepjáték. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sok, kevés, semmi. Tegyél bele! Vegyél ki! Öntsd ki mindet! Még, több. 

Elég! Válaszd ki! Üres, teli. Nagyon sok. Legtöbb, sok, kevés, több, 

kevesebb, elfogyott, ugyanannyi. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes az irányított, közös megismerő tevékenység során 

társaival együttműködni.  

Képes érzékelni a tárgyak alapvető formai tulajdonságait, szín, forma és 

méret szerint (segítséggel) differenciál. 

Képes felismerni az alapvető tér- és időbeli relációkat, és azokat növekvő 

önállósággal alkalmazza. 

A foglalkozás során érdeklődő, a csoportos tevékenységben aktívan részt 
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vesz.  

Képes együttműködésre. 

Képes közös, egyirányú cselekvést végrehajtani tanárral, társakkal.  

Képes felismerni a tárgyak alapvető mennyiségi tulajdonságait, a 

mennyiségi relációkat, és azokat (segítséggel) helyesen alkalmazni. 

Képes (segítséggel) használni a megszerzett tapasztalatokat, ismereteket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. évfolyam 
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A tantárgy egyik legfontosabb szerepe és feladata az erkölcsi nevelésben a szabálykövetési 

képesség megerősítése, a fokozódó önfegyelemre, kitartásra nevelés.  

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése a fokozódó együttműködéssel történő 

feladatvégzés kialakításával történik. 

A tanulás tanításában a tanulás iránti érdeklődés felkeltése, a feladatok elvégzésében a 

kitartásra és a nehézségek leküzdésére irányuló törekvések erősödnek. 

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztését a tantárgy a matematikai gondolkodáshoz 

szükséges fogalmak, tevékenységek megértetésével, és a szókincs bővítésével éri el. 

A matematikai kompetencia fejlesztése gyakorlati megfigyeléseken keresztül az 

egyszerű ok-okozati összefüggések felismerésével és a problémamegoldó képesség 

fejlesztésével, tevékenységbe ágyazott feladatvégzéssel valósul meg. 

A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztését elsősorban a feladatmegosztás 

lehetőségének felismertetésével, a társak munkájának figyelemmel kísérésével, a helyes 

magatartás kialakításával, a feladatok végrehajtása közbeni kapcsolattartással és az alapvető 

szabályok betartatásával támogatja. 

A hatékony, önálló tanulási kompetencia a kitartó, megfelelő segítséget kérni és 

elfogadni tudó feladattudat és feladatvégzés kialakításával fejlődik. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Elemi tapasztalatok a tárgyak 

tulajdonságairól 
Órakeret 15 óra 

Előzetes tudás A négy alapszín biztos ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mértani testek megismerése, megnevezése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A méret alapján történő 

differenciálás eredményét 

önállóan megfogalmazni. 

Az ellentét-párokat felismerni.  

A felismerések helyes 

alkalmazása a beszéd során. 

Hasonlóságok, azonosságok, 

különbözőségek felismerése. 

Három megadott jellemző 

alapján a megfelelő elemet 

megkeresni. 

Tárgyakat jellemezni minél több 

adattal.  

A tanult kifejezéseket, 

fogalmakat a tanuló szókincsébe 

építeni. 

Ismeretek 

– Kicsi, nagy, ugyanakkora, 

rövid-hosszú, egyenlő hosszú. 

– Vékony, vastag, egyenlő 

vastagságú. 

– Kerek, szögletes. 

 

Tevékenység 

Tárgyak, képek egyeztetése, 

differenciálása, egyeztetése egyre 

kisebb különbségekkel. 

Megfigyelések, összehasonlítások, 

egyenlővé tétel kiegészítéssel, 

lerövidítéssel.  

Válogatás tárgyak között, 

különböző formák 

összehasonlítása, tapintás, gurítás, 

egyeztetés tárgyképpel.  

Játékra nevelés: 

didaktikus játékok. 
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Elemek válogatása különböző 

szempontok szerint. 

Formaegyeztetés, különbségek, 

egyezések megfogalmazása. 

Minta után egyszerű alakzatok 

kirakása, előrajzolt sablonokba a 

megfelelő elem illesztése. 

Tevékenységek logikai játékkal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tárgyak kiterjedésére, formai tulajdonságaira utaló kifejezések. 

Viszonylagosság, ellentét, ellentétes fogalmak. 

Hasonló és egyforma közti különbség, méret. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Tájékozódás Órakeret 19 óra 

Előzetes tudás Tárgyak sorba rendezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hónapok nevének, évszakokhoz tartozásuknak, sorrendiségüknek 

biztos ismerete. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Térbeli viszonyokat felismerni és 

megfogalmazni játékos 

szituációban. 

Helymeghatározások megértése 

és érthető megfogalmazása. 

A balról jobbra és fentről le irány 

automatikus alkalmazása a 

különböző tevékenységek során. 

Soralkotás és írás során a balról 

jobbra irány spontán alkalmazása. 

A négy fő irányt megérteni és 

megbízhatóan alkalmazni. 

Napszakok neveit helyesen 

alkalmazni a spontán beszédben. 

Az aktuális nap, a tegnap és 

holnap meghatározása kis 

segítséggel. 

Az évszakok körforgását 

megérteni, szóbeli 

megfogalmazásokat és 

szimbólumokat sorba rendezni. 

Ismeretek 

– Alatta, fölötte, előtte, mellette, 

mögötte. 

– Közel, távol, fokozatokkal. 

– Alá, fölé, mellé, elé, mögé 

térben és vízszintes síkban. 

– Fenn-lenn, fel-le. 

– Bal-jobb, balra-jobbra. 

– Helymeghatározások. 

– Múlt, jelen, jövő, volt, van, 

lesz. 

– Napszakok, napirend. 

– Hét napjai. 

– Évszakok 

– Életkor fogalma. 

 

Tevékenységek 

Játékos gyakorlatok, helyzetek 

létrehozása, megváltoztatása, 

egyéni feladatok a tanterem 

tárgyaival. 

Nagymozgásos feladatok a 

szabadban, gurítás, dobás 

távolságának összehasonlítása. 

Soralkotás tanulókkal, játékokkal, 

Játékra nevelés: 

szerepjáték. 

 

Olvasás-írás: 

térorientációs 

gyakorlatok. 

 

Kommunikáció: 

tájékozódás időben, 

térben. 
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Viszonyítások helyes és tudatos 

alkalmazása. 

Helyes igeidők tudatos használata 

spontán beszéd során. 

Spontán beszédben a 

viszonyszavak helyes 

alkalmazása. 

fogalmak gyakorlása tárgyakon, 

jelölés feladatlapon. 

Cselekvések helyváltoztatással, 

tárgyakkal, utasítások követése, 

megfogalmazása, egymás 

hibáinak észlelése, javítása. 

Irányok gyakorlása 

nagymozgásokkal, 

cselekvésekkel, vízszintes síkba, 

feladatlapon. 

Bal-jobb gyakorlása 

nagymozgásokkal, táblánál 

végzett feladatokkal, eligazodás 

feladatlapon, nyíllal jelölt irányok 

megértése, betartása. 

Irányjelző nyilak megfigyelése az 

utcán. 

Napi események közös felidézése, 

eseményképek önálló sorba 

rakása.  

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.). 

Napok sorrendjének gyakorlása, 

munkanapok, pihenőnapok 

megnevezése.  

Ünnepek, születésnapok 

elhelyezése az időben. 

Évszakok váltakozásáról tabló 

készítése. 

Képek nézegetése (különböző 

életkorú szereplők), öregek, 

fiatalok, gyerekek a családban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hely- és iránymeghatározások, fokozatok (távol, távolabb, legtávolabb).  

Időjárással kapcsolatos kifejezések (fagy, hőség, vihar, köd).  

Időt jelölő fogalmak (tavaly, tavalyelőtt, alatt, közben, hajnal, éjszaka, 

kora délután, hétköznap, munkanap, pihenőnap, ünnepnap, hétvége, 

vakáció). Aktuális köszönések. Időegységek nevei. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Mennyiségek – Műveletek Órakeret 25 óra 
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Előzetes tudás A semmi fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hozzáadás következményének, logikájának felismerése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A hozzáadás-elvétel, bővítés-

csökkentés logikájának 

megértése. 

Hozzávetőleg helyes becslés, 

mennyiségek reális megítélése. 

A tanult számjegyeket 

felismerése és írása. 

Az 1, 2, 3 számjegy, számkép és 

mennyiség felismerése, 

egyeztetése. 

A 0 fogalmának megértése, a 

tanuló szókincsébe építése. 

Ismeretek 

– Sok, kevés, semmi, 0 

fogalma, írása. 

– Több, kevesebb, ugyanannyi. 

– 1, 2, 3 számjegy ismertetése, 

írása. 

– Mennyiségek létrehozása. 

– Mennyiség, számkép, 

számjegy egyeztetése. 

 

Tevékenység 

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. 

Mennyiségek kiegészítése 

tárgyakkal, rajzzal, számjegyek 

sorba rendezése, számjegyek 

keresése a környezetben. 

Önálló írásos feladatmegoldások 

3-as körben. 

Összehasonlítás, viszonyítás, 

növelés, elvétel, becslés 

gyakorlása.  

Mechanikus számlálással 

halmazok létrehozása (5 elemig). 

Meghatározott mennyiség 

létrehozása elvétellel, 

hozzáadással.  

Számjegy, számkép, mennyiség 

azonosítása. 

0 fogalma, létrehozása tárgyakkal, 

Játékra nevelés: 

didaktikus játékok. 
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cselekvésekkel, illetve 

cselekvések hiányával. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sok, több, kevés, kevesebb, semmi, egyenlő, 1 és egyes, 2 és kettes stb. 

különbsége; 

növekvő, csökkenő sor, számkép, számjegy, hármas sor, kettes sor, 

ritmikus sor, kettesével, párosával, hármasával, pontosan annyi, emelkedő 

sorrend, számszomszédok, páros, páratlan számok, nulla, semmi, volt, 

nincs, fogy, elfogy, üres, „Tegyél hozzá!”, „Vegyél el!” „Tedd 

egyenlővé!” 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Összefüggések felismerése 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Oszlop és sor. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Direkt összefüggések felismerése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Hibák, hiányok észlelése, jelzése. 

Jól ismert környezeti tárgyakat 

főfogalom alá rendelni. 

Egyszerű összefüggéseket 

felismerni, megfogalmazni. 

A növekedés és csökkenés 

fogalmát megérteni, megfelelően 

alkalmazni a spontán beszédben. 

Ismeretek 

– Figyelemfejlesztő 

gyakorlatok. 

– Emlékezetfejlesztő játékok. 

– Ok-okozati összefüggések. 

– Növekvő, csökkenő számú 

halmazok. 

– Gondolkodást fejlesztő 

gyakorlatok. 

 

Tevékenységek 

Soralkotás. Felsorolásból idegen 

elem észlelése, jelzése. 

Vegyes halmazban változtatások, 

hiányok észlelése. 

Vegyes halmaz elemeinek 

csoportosítása különböző 

szempontok szerint. 

Hasonló képek között kisebb 

eltérések észlelése.  

Memória-játék. 

Tárgyak felismerése körülírás 

alapján. 

Hasonló ábrákon különbségek 

felfedezése. 

Különböző ábrákon azonos 

Kommunikáció: 

szókincsfejlesztés, 

szövegértés. 
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elemek felfedezése. 

Meghatározott játék kitapogatása 

zsákban. 

Cselekvések késleltetett utánzása. 

Képolvasás során megfigyelt kép 

utólagos felelevenítése. 

Ellentét-párok gyűjtése. 

Tevékenységek logikai játékkal. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Különböző, hasonló, ugyanolyan, hiba, hibátlan, sorrend, hasonló-, 

ellentétes jelentésű szavak, sok, rengeteg, kevés, alig. Gyűjtőfogalmak: 

edények, írószerek, tisztaságszerek. oszlop, sor,  

bal, jobb, felső és alsó szomszéd, méret, szín, forma. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes 

 megtalálni 3 megadott jellemző alapján a megfelelő elemet; 

 nagyság szerint önállóan differenciálni; 

 önállóan megfogalmazni a méret alapján történő differenciálás 

eredményét; 

 beépíteni szókincsébe a tanult kifejezéseket, fogalmakat; 

 felismerni és megfogalmazni játékos szituációban térbeli 

viszonyokat; 

 megérteni, és érthetően megfogalmazni helymeghatározásokat; 

 helyesen használni spontán beszédében az igeidőket, a napszakok 

neveit, a viszonyszavakat. 

Ismeri és (segítséggel) helyesen alkalmazza az alapvető tér- és időbeli 

relációkat. 

A tanuló képes 

 megérteni, és megbízhatóan alkalmazni a négy fő irányt; 

 alkalmazni a spontán soralkotást, és írás során a balról jobbra irányt; 

 elhelyezni időben a rendszeres napi tevékenységeket; 

 eseményképek segítségével napirendet összeállítani (értelmezéssel); 

 meghatározni (kis segítséggel) az aktuális napot, a tegnapi és a 

holnapi napot; 

 megérteni, és sorba rendezni szóban és szimbólumokkal az évszakok 

körforgását. 

A tanuló képes 

 a növekedés és csökkenés fogalmát érteni, spontán beszédében 

megfelelően alkalmazni; 

 automatikusan a balról jobbra és fentről le irányt különböző 

tevékenységek során alkalmazni; 

 képes felismerni hasonlóságot, azonosságot, különbözőséget; 

 megszerzett tapasztalatokat, ismereteket (segítséggel) használni; 

 sort alkotni különböző tárgyakkal (balról jobbra), jelölni a sor elejét, 

végét, közepét.  
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4. évfolyam 

 

A tantárgy egyre fokozódó mértékben segíti elő a szabálykövetési képesség, az önfegyelem, 

és a kitartás megerősödését. 

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztését a tantárgy a matematikai gondolkodáshoz 

szükséges fogalmak, tevékenységek megértetésével, és a szókincs bővítésével éri el. 

A matematikai kompetencia fejlesztése gyakorlati megfigyeléseken keresztül az 

egyszerű ok-okozati összefüggések felismerésével és a problémamegoldó képesség 

fejlesztésével, tevékenységbe ágyazott feladatvégzéssel valósul meg. 

A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztését elsősorban a feladatmegosztás 

lehetőségének felismertetésével, a társak munkájának figyelemmel kísérésével, a helyes 

magatartás kialakításával, a feladatok végrehajtása közbeni kapcsolattartással és az alapvető 

szabályok betartatásával támogatja. 

A hatékony, önálló tanulási kompetencia a kitartó, megfelelő, segítséget kérni és 

elfogadni tudó feladattudat és feladatvégzés kialakításával fejlődik. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Elemi tapasztalatok a tárgyak 

tulajdonságairól 
Órakeret 25 óra 

Előzetes tudás A négy alapszín biztos ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mértani testek megismerése, megnevezése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A méret alapján történő 

differenciálás eredményét 

önállóan megfogalmazni. 

Az ellentét-párokat felismerni.  

A felismerések helyes 

alkalmazása a beszéd során. 

Hasonlóságok, azonosságok, 

különbözőségek felismerése. 

Három megadott jellemző 

alapján a megfelelő elemet 

megkeresni. 

Tárgyakat jellemezni minél több 

adattal.  

A tanult kifejezéseket, 

fogalmakat a tanuló szókincsébe 

építeni. 

Ismeretek 

– Kicsi, nagy, ugyanakkora, 

rövid-hosszú, egyenlő hosszú. 

– Vékony, vastag, egyenlő 

vastagságú. 

– Kerek, szögletes. 

– Kocka, gömb. 

– Keskeny, széles, egyenlő 

szélességű. 

 

Tevékenység 

Tárgyak, képek egyeztetése, 

differenciálása, egyeztetése egyre 

kisebb különbségekkel. 

Megfigyelések, összehasonlítások, 

egyenlővé tétel kiegészítéssel, 

lerövidítéssel.  

Becslés, ellenőrzés a környezet 

tárgyain. 

Válogatás tárgyak között, 

különböző formák 

Játékra nevelés: 

didaktikus játékok. 
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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. 

Tevékenységek logikai játékkal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tárgyak kiterjedésére, formai tulajdonságaira utaló kifejezések. 

Viszonylagosság, ellentét, ellentétes fogalmak. 

Hasonló és egyforma közti különbség, mérés, méret. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Tájékozódás Órakeret 30 óra 

Előzetes tudás Tárgyak sorba rendezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hónapok nevének, évszakokhoz tartozásuknak, sorrendiségüknek 

biztos ismerete. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Térbeli viszonyokat felismerni és 

megfogalmazni játékos 

szituációban. 

Helymeghatározások megértése 

és érthető megfogalmazása. 

A balról jobbra és fentről le irány 

automatikus alkalmazása a 

különböző tevékenységek során. 

Soralkotás és írás során a balról 

jobbra irány spontán alkalmazása. 

A négy fő irányt megérteni és 

megbízhatóan alkalmazni. 

Napszakok neveit helyesen 

alkalmazni a spontán beszédben. 

Az aktuális nap, a tegnap és 

holnap meghatározása kis 

segítséggel. 

Az évszakok körforgását 

megérteni, szóbeli 

Ismeretek 

– Alatta, fölötte, előtte, mellette, 

mögötte. 

– Közel, távol, fokozatokkal. 

– Elöl, hátul, középen, eleje, 

közepe, vége. 

– Alá, fölé, mellé, elé, mögé 

térben és vízszintes síkban. 

– Fenn-lenn, fel-le. 

– Bal-jobb, balra-jobbra. 

– Helymeghatározások. 

– Múlt, jelen, jövő, volt, van, 

lesz. 

– Napszakok, napirend. 

– Hét napjai. 

– Évszakok, hónapok. 

– Életkor fogalma. 

 

Tevékenységek 

Játékos gyakorlatok, helyzetek 

létrehozása, megváltoztatása, 

egyéni feladatok a tanterem 

tárgyaival. 

Játékra nevelés: 

szerepjáték. 

 

Olvasás-írás: 

térorientációs 

gyakorlatok. 

 

Kommunikáció: 

tájékozódás időben, 

térben. 
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megfogalmazásokat és 

szimbólumokat sorba rendezni. 

Viszonyítások helyes és tudatos 

alkalmazása. 

Helyes igeidők tudatos használata 

spontán beszéd során. 

Spontán beszédben a 

viszonyszavak helyes 

alkalmazása. 

Nagymozgásos feladatok a 

szabadban, gurítás, dobás 

távolságának összehasonlítása. 

Soralkotás tanulókkal, játékokkal, 

fogalmak gyakorlása tárgyakon, 

jelölés feladatlapon. 

Cselekvések helyváltoztatással, 

tárgyakkal, utasítások követése, 

megfogalmazása, egymás 

hibáinak észlelése, javítása. 

Irányok gyakorlása 

nagymozgásokkal, 

cselekvésekkel, vízszintes síkba, 

feladatlapon. 

Bal-jobb gyakorlása 

nagymozgásokkal, táblánál 

végzett feladatokkal, eligazodás 

feladatlapon, nyíllal jelölt irányok 

megértése, betartása. 

Eligazodás 3x3-as 

négyzethálóban, meghatározott 

(bal felső, jobb középső stb.) hely 

megtalálása, illetve jelölt hely 

megnevezése. 

Irányjelző nyilak megfigyelése az 

utcán. 

Napi események közös felidézése, 

eseményképek önálló sorba 

rakása.  

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.). 

Napok sorrendjének gyakorlása, 

munkanapok, pihenőnapok 

megnevezése.  

Ünnepek, születésnapok 

elhelyezése az időben. 

Évszakok váltakozásáról tabló 

készítése. 

Képek nézegetése (különböző 

életkorú szereplők), öregek, 

fiatalok, gyerekek a családban. 

Kulcsfogalmak/ Hely- és iránymeghatározások, fokozatok (távol, távolabb, legtávolabb).  
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fogalmak Időjárással kapcsolatos kifejezések (fagy, hőség, vihar, köd).  

Időt jelölő fogalmak (tavaly, tavalyelőtt, alatt, közben, hajnal, éjszaka, 

kora délután, hétköznap, munkanap, pihenőnap, ünnepnap, hétvége, 

vakáció). Aktuális köszönések. Időegységek nevei. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Mennyiségek – Műveletek Órakeret 35 óra 

Előzetes tudás A semmi fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hozzáadás következményének, logikájának felismerése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A hozzáadás-elvétel, bővítés-

csökkentés logikájának 

megértése. 

Hozzávetőleg helyes becslés, 

mennyiségek reális megítélése. 

A tanult számjegyeket 

felismerése és írása. 

Az 1, 2, 3 számjegy, számkép és 

mennyiség felismerése, 

egyeztetése. 

Számfogalmat kialakítani 5-ig. 

Mennyiségek számlálása 5-ig 

mechanikusan. 

A 0 fogalmának megértése, a 

tanuló szókincsébe építése. 

Ismeretek 

– Sok, kevés, semmi, 0 

fogalma, írása. 

– Több, kevesebb, ugyanannyi. 

– 1, 2, 3 számjegy ismertetése, 

írása. 

– Mennyiségek létrehozása. 

– Mennyiség, számkép, 

számjegy egyeztetése. 

– Számkörbővítés 5-ig. 

– Műveletek 5-ös körben. 

 

Tevékenység 

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. 

Mennyiségek kiegészítése 

tárgyakkal, rajzzal, számjegyek 

sorba rendezése, számjegyek 

keresése a környezetben. 

Önálló írásos feladatmegoldások 

Játékra nevelés: 

didaktikus játékok. 
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3-as körben. 

Összehasonlítás, viszonyítás, 

növelés, elvétel, becslés 

gyakorlása.  

Mechanikus számlálással 

halmazok létrehozása (5 elemig). 

Meghatározott mennyiség 

létrehozása elvétellel, 

hozzáadással.  

Számjegy, számkép, mennyiség 

azonosítása. 

5 bontása tárgyakkal, 5 

létrehozása pótlással, 

hozzáadással. 

0 fogalma, létrehozása tárgyakkal, 

cselekvésekkel, illetve 

cselekvések hiányával. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sok, több, kevés, kevesebb, semmi, egyenlő, 1 és egyes, 2 és kettes stb. 

különbsége; 

növekvő, csökkenő sor, számkép, számjegy, hármas sor, kettes sor, 

ritmikus sor, kettesével, párosával, hármasával, sorszámnevek, körülbelül, 

pontosan annyi, emelkedő sorrend, számszomszédok, páros, páratlan 

számok, nulla, semmi, volt, nincs, fogy, elfogy, üres, „Tegyél hozzá!”, 

„Vegyél el!” „Tedd egyenlővé!” 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Összefüggések felismerése 

Órakeret 

21 óra 

Előzetes tudás Oszlop és sor. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Direkt összefüggések felismerése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Hibák, hiányok észlelése, jelzése. 

Jól ismert környezeti tárgyakat 

főfogalom alá rendelni. 

Egyszerű összefüggéseket 

felismerni, megfogalmazni. 

A növekedés és csökkenés 

fogalmát megérteni, megfelelően 

alkalmazni a spontán beszédben. 

Ismeretek 

– Figyelemfejlesztő 

gyakorlatok. 

– Emlékezetfejlesztő játékok. 

– Ok-okozati összefüggések. 

– Növekvő, csökkenő számú 

halmazok. 

– Gondolkodást fejlesztő 

gyakorlatok. 

 

Tevékenységek 

Soralkotás. Felsorolásból idegen 

Kommunikáció: 

szókincsfejlesztés, 

szövegértés. 
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elem észlelése, jelzése. 

Vegyes halmazban változtatások, 

hiányok észlelése. 

Vegyes halmaz elemeinek 

csoportosítása különböző 

szempontok szerint. 

Hasonló képek között kisebb 

eltérések észlelése.  

Memória-játék. 

Tárgyak felismerése körülírás 

alapján. 

Hasonló ábrákon különbségek 

felfedezése. 

Különböző ábrákon azonos 

elemek felfedezése. 

Meghatározott játék kitapogatása 

zsákban. 

Cselekvések késleltetett utánzása. 

Képolvasás során megfigyelt kép 

utólagos felelevenítése. 

Ellentét-párok gyűjtése. 

Tevékenységek logikai játékkal. 

Logikai hibák felfedezése rövid 

történetben, hibák megbeszélése, 

javítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Különböző, hasonló, ugyanolyan, hiba, hibátlan, sorrend, hasonló-, 

ellentétes jelentésű szavak, sok, rengeteg, kevés, alig. Gyűjtőfogalmak: 

edények, írószerek, tisztaságszerek. oszlop, sor,  

bal, jobb, felső és alsó szomszéd, méret, szín, forma. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes 

 megtalálni 3 megadott jellemző alapján a megfelelő elemet; 

 nagyság szerint önállóan differenciálni; 

 önállóan megfogalmazni a méret alapján történő differenciálás 

eredményét; 

 felismerni az ellentét-párokat, felismeréseit helyesen alkalmazni a 

beszéd során; 

 beépíteni szókincsébe a tanult kifejezéseket, fogalmakat; 

 felismerni és megfogalmazni játékos szituációban térbeli 

viszonyokat; 

 megérteni, és érthetően megfogalmazni helymeghatározásokat; 

 helyesen használni spontán beszédében az igeidőket, a napszakok 

neveit, a viszonyszavakat. 

Ismeri és (segítséggel) helyesen alkalmazza az alapvető tér- és időbeli 

relációkat. 

A tanuló képes 
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 megérteni, és megbízhatóan alkalmazni a négy fő irányt; 

 alkalmazni a spontán soralkotást, és írás során a balról jobbra irányt; 

 elhelyezni időben a rendszeres napi tevékenységeket; 

 eseményképek segítségével napirendet összeállítani (értelmezéssel); 

 meghatározni (kis segítséggel) az aktuális napot, a tegnapi és a 

holnapi napot; 

 megérteni, és sorba rendezni szóban és szimbólumokkal az évszakok 

körforgását. 

Biztos számfogalom, a tanuló tárgyakat megbízhatóan számlál 5-ös 

körben.  

A tanuló képes 

 mennyiségi átalakításokat 5-ös körben önállóan végezni; 

 a növekedés és csökkenés fogalmát érteni, spontán beszédében 

megfelelően alkalmazni; 

 automatikusan a balról jobbra és fentről le irányt különböző 

tevékenységek során alkalmazni; 

 képes felismerni hasonlóságot, azonosságot, különbözőséget; 

 felfedezni, jelezni és javítani feladatlapon különböző típusú 

„hibákat”; 

 megszerzett tapasztalatokat, ismereteket (segítséggel) használni; 

 megérteni alapvető fogalmakat, feltenni spontán kérdéseket 

beszélgetés során; 

 sort alkotni különböző tárgyakkal (balról jobbra), jelölni a sor elejét, 

végét, közepét.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. évfolyam 
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A tantárgy az erkölcsi nevelés területén az alkalmazkodó képesség megerősítésével, a 

fokozódó önfegyelemre, kitartásra neveléssel, a szabályok együttes létrehozásának 

megtapasztalásával járul hozzá. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztését a tantárgy az együttműködéssel történő 

munkavégzés gyakorlásával és a feladatmegosztási képesség kialakításával éri el. 

A tanulás tanítása az önálló ismeretszerzés iránti igény fejlesztésével, a motivált, kitartó 

feladatvégzéssel valósul meg. 

A matematikai kompetenciaterület fejlesztésében a tantárgy fontos szerepet játszik a 

tulajdonságok és az ok-okozati összefüggések felismertetésével, a problémamegoldó képesség 

fejlesztésével. 

A szociális és állampolgári kompetenciaterület fejlődését a feladatok végrehajtásában az 

együttműködő, konstruktív részvétel és az alapvető szabályok betartására törekvés jellemzi. 

A hatékony, önálló tanulást a feladattudat megerősítése, a feladatvégzés közbeni 

próbálkozások, a lehetőségek keresése segíti. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Tárgyak kiterjedése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Térirányok használata, helymeghatározás fejlesztése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Különbségeket észlelni, 

tárgyakat jellemezni 

megfelelő kifejezésekkel. 

– Minta után felismerhető 

formákat másolni. 

– Tanult formákat felismerni, 

megnevezni, differenciálni. 

– Aránytalanságokat érzékelni 

és megfogalmazni 

munkavégzés során. 

Ismeretek 

– Formai tulajdonságok 

bővítése. 

– Síkidomok és mértani testek 

körének bővítése. 

– Méretek, arányok. 

 

Tevékenységek 

Nagy-kicsi, vékony-vastag, lapos-

mély-magas stb. fokozatai, 

összehasonlítások, párosítások, 

sorozatok létrehozása, 

különbségek érzékelhető 

ábrázolása rajzban, vágásban, 

gyurmázásban. 

Bonyolultabb formák egyeztetése, 

jellemzőik, felismerésük. 

Kocka, gömb, téglatest, henger, 

kúp megfigyelése, jellemzőik 

megfogalmazása. 

Hibás rajzon aránytalanságok 

felfedezése, javítása.  

Tevékenységek logikai játék 

Ábrázolás-alakítás: 

komplex alakító 

tevékenység, 

tárgyak előállítása. 
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elemeivel. 

Különböző formák létrehozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alap-, közép- és felsőfokú melléknevek, szabályos, szabálytalan, félkör, 

körcikk, körív, csillag, kereszt, kúp, henger, téglatest, 

túl sok, túl rövid stb., oldalak, csúcsok, egyenes és görbe vonalak, 

lenyomat, az eredeti tárgy fordítottja. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Tájékozódás 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Tárgyak helymeghatározása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás alaprajzon segítséggel. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Az alaprajz lényegének 

megértése, saját hely megtalálása 

a tanterem alaprajzán. 

A naptár funkciójának, 

beosztásának megismerése.  

Az életkorral kapcsolatos 

fogalmakat, kifejezéseket 

adekvátan alkalmazni. 

Biztosan megkülönböztetni 

délelőtti és délutáni időpontokat. 

A bal és jobb irány 

megkülönböztetése 

készségszinten. 

Élménybeszámoló helyes 

sorrendben 5-6 eseményről. 

Ismeretek 

– Tárgyak pontos helyének 

meghatározása. 

– Tájékozódás a tanterem 

alaprajzán. 

– Eligazodás a naptárban. 

– Életkor. 

– Térirányok. 

– Események időbeli sorrendje. 

 

Tevékenységek 

Helyzetek felismerése, 

létrehozása, egyeztetése 

megfogalmazása.  

Utasítások pontos követése, valós 

helyzet felismerése, ábrázolása 

síkban.  

Tanterem bejárása, követése 

alaprajzon, berendezési tárgyak 

egyeztetése.  

Valóságos helyek jelölése 

alaprajzon és viszont. 

Egylapos naptáron hónapok 

megszámlálása, hetek, napok 

sokaságának érzékelése.  

Naptár beosztása, hónapok nevei, 

sorrendjük, számozásuk.  

Saját életkor, kisebb, nagyobb 

testvérek, szülők, nagyszülők 

Kommunikáció: 

tájékozódás térben, 

időben, fogalmak, 

szókincs. 
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életkora, képen szereplők 

életkorának becslése. 

Bal-jobb gyakorlása egymás 

mögött és egymással szemben.  

Az irányok megfigyelése az 

utcán, haladási irány. 

Eseményképek és személyes 

élmény mozzanatainak időrendi 

sorrendbe állítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tükörkép, alaprajz, felülnézet, méret, arány, irány, 

utolsó előtti, innenső és túloldal, haladási irány, külső, belső kerületek, 

főútvonalak, mellékutcák, terek, közben, alatt, 1 hét, 1 hónap, 1 év múlva, 

1 héttel ezelőtt 

Életkorok megnevezése újszülöttől idős korig. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Mennyiségek – Műveletek 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás Számnevek és viszonyszavak helyes használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Műveletek alapozása. Páros-páratlan számok megkülönböztetése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Számsor megbízható ismerete (0-

10), a növelés és csökkentés 

folyamatának, eredményének 

megértése. 

Számjegyeket megbízhatóan 

felismerni, és felismerhetően írni. 

Egyszerű műveleteket elvégezni 

irányítással, segédeszközökkel. 

A sorszámneveket helyesen 

alkalmazni a spontán 

tevékenységek során. 

Ismeretek 

– Mennyiségek meghatározása, 

összehasonlítása. 

– Számkörbővítés 10-ig. 

– Számjegyek írása. 

– Műveletek. 

– Sorszámnevek. 

 

Tevékenységek 

Számlálás hozzáadással és 

elvétellel oda-vissza. 

Mennyiségek összehasonlítása. 

Relációs jelek. 

Számkép kirakása, számjegyek 

ismertetése, egyeztetése 

számképpel. 

Mennyiséggel, számjegyek írása, 

sorba rakása, számegyenes 

készítése, beszámozása 10-ig. 

Műveleti jelek ismertetése, 

gyakorlása, összeadások, 

Kommunikáció: 

szövegértelmezés,  

pontos megfogalmazás. 
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kivonások, pótlások, bontások.  

Műveletek végzése 

segédeszközökkel és fejben. 

Egyszerű szöveges feladatok.  

Műveletek írása diktálás után. 

Sorszámnevek jelölése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Növekedés, csökkenés, meg,+ plusz, -ból,– mínusz, összeg, 

 = egyenlő, marad, eredmény. Számjegy és mennyiség összefüggése. 

Elölről, hátulról, középről, két széléről. 

Műveletvégzéshez kapcsolódó cselekvések: aláhúzás, bekarikázás, 

áthúzás, jelölés, javítás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Mértékegységek, méretek, pénz 

Órakeret 

32 óra 

Előzetes tudás Az összefüggő fogalmak tudatosulása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mértékegységek nagyságrendjének helyes megválasztása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A nagyságrendbeli különbségeket 

megérteni a méter és centiméter 

(m és cm) között. 

Nehezebb, könnyebb súlyt 

differenciálni (min. 1/2 kg-os 

különbség esetén). 

Nagyságrendbeli különbséget 

megérteni a mértékegységek 

között. 

A pénzérmék egymáshoz 

viszonyított értékének, a 

darabszám és az érték 

különbözőségének megértése.  

Számtani műveleteket végezni a 

pénzhasználat területén. 

A hallott meteorológiai jelentések 

értelmezése. 

Ismeretek 

– Hosszúság mérése. 

– Súly mérése. 

– Térfogat mérése, 

mértékegységei. 

– Pénz. 

– Hőmérséklet. 

 

Tevékenységek 

Mérések a környezet tárgyain. 

Meghatározott méretű vonalak 

rajzolása.  

Becslés, mérés mérőszalaggal a 

teremben. 

Km fogalma, nagyságrendjének 

érzékelése (séta). 

Összeadások, kivonások 

hosszmértékekkel. 

Nagyságrendi különbség 

érzékelése (liszt, fűszer, 

gyógyszer mérése). 

Saját súly mérése 

személymérlegen, becslés, 

összehasonlítás. 

Gramm, dekagramm, kilogramm 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: vásárlás, 

fizetés, mérések. 
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nagyságrendjének érzékelése 

élelmiszerek mérésével. 

Csomagolt áruk súlyának 

leolvasása, ellenőrzése. 

Liter, deciliter nagyságrendjének 

érzékelése.  

Mérések folyadékokkal. 

Számolási feladatok különböző 

mértékegységekkel. 

Pénzérmék (5, 10 forintos) értéke, 

értékük egymáshoz viszonyítása, 

pénzérmék váltása, meghatározott 

összeg kiszámolása 10-es körben. 

Hőmérséklet fogalma, mérése, 

hőmérő működése, leolvasása. 

Szöveges feladatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Mérésekkel, mértékegységekkel kapcsolatos fogalmak, rövidítések. 

Pénzérmék értéke, darabszám és érték viszonya. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Összefüggések felismerése 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Oszlop és sor fogalmának rögződése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Direkt összefüggések felismertetése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Érdeklődő hozzáállás, kérdések 

spontán megfogalmazása, 

információk tudatos gyűjtése a 

séták során. 

Feladatok végzése egyre nagyobb 

önállósággal. 

Rávezetéssel a sorozat 

szabályainak megállapítása. 

Ismeretek 

– Számok a mindennapi 

életben. 

– Megfigyelések az utcán. 

– Figyelemfejlesztő játékok. 

– Logikai feladatok. 

 

Tevékenység 

Mértékegységek helyes 

használata és a hibás alkalmazás 

javítása. 

Házszámok növekedése, 

csökkenése, páros és páratlan 

oldal.  

Jelzőtáblák, útbaigazító jelzések; 

kirakatnézés, árak (akciós ár, 

negatív szám). 

Kommunikáció: 

tájékozódás térben, 

időben. 
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Társasjátékok dobókockával, 

dominózás. 

Memória-játék, puzzle, pótlások 

ritmikus sorban.  

Számsorban, egyénre szabott 

feladatsor végzése, ellenőrzése, 

javítása. 

Ok-okozati összefüggések 

felismerése, megfogalmazása 

eseményképpel kapcsolatban. 

Növekvő, csökkenő számsor 

folytatása. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Növekvő, csökkenő sorrend, véletlen, szabály, oda illik, sorrend, páros 

oldal, páratlan oldal, különböző mértékegységek, olcsó, drága, akció. 

Személy, helyszín, időpont és kérdőszavai. 

Tő- és sorszámnevek. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes  

 felismerni, differenciálni, megnevezni, felismerhetően másolni minta 

után tanult formákat; 

 munkavégzése során észlelni különbségeket, megfelelő kifejezéssel 

jellemezni a tárgyakat, érzékelni és megfogalmazni az 

aránytalanságokat; 

 felismerni lakóhelye, Budapest és Magyarország térképét, az 

irányokat, égtájakat segítséggel meghatározni; 

 eseményképeket (ötnél többet) sorba rendezni, beszámozni, néhány 

szóval kommentálni; 

 spontán beszédben az időbeli fogalmakat helyesen alkalmazni; 

 megkülönböztetni a bal és jobb irányt készség-szinten; 

 figyelmesen közlekedni az utcán, és felfedezni a tanult ismeretek 

gyakorlati előfordulását; 

 megbízhatóan felismerni, és felismerhetően írni a számjegyeket;  

 megbízhatóan számlálni 10-es körben, műveleteket önállóan végezni 

10-es körön belül;  

 elvégezni segédeszközökkel, irányítással egyszerű műveleteket, 

felolvasni az írásban elvégzett műveleteket; 

 a sorszámneveket helyesen alkalmazni spontán tevékenysége során; 

 eligazodni segítséggel a leggyakoribb mértékegységek használatában, 

méréseket tudatosan és pontosan végezni; 

 viszonylag tartós figyelemkoncentrációra, kitartó feladatvégzésre; 

 felismerni direkt összefüggéseket, logikus gondolkodást igénylő 

feladatok iránt érdeklődik; 

 rávezetéssel megállapítani a sorozat szabályát; 

 biztosan eligazodni sorok és oszlopok között, és képes az oszlopok és 

sorok egyidejű figyelembevételére.  
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                                                       6. évfolyam 

 

A tantárgy az erkölcsi nevelés területén az alkalmazkodó képesség megerősítésével, a 

fokozódó önfegyelemre, kitartásra neveléssel, a szabályok együttes létrehozásának 

megtapasztalásával járul hozzá. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztését a tantárgy az együttműködéssel történő 

munkavégzés gyakorlásával és a feladatmegosztási képesség kialakításával éri el. 

A tanulás tanítása az önálló ismeretszerzés iránti igény fejlesztésével, a motivált, kitartó 

feladatvégzéssel valósul meg. 

A matematikai kompetenciaterület fejlesztésében a tantárgy fontos szerepet játszik a 

tulajdonságok és az ok-okozati összefüggések felismertetésével, a problémamegoldó képesség 

fejlesztésével. 

A szociális és állampolgári kompetenciaterület fejlődését a feladatok végrehajtásában az 

együttműködő, konstruktív részvétel és az alapvető szabályok betartására törekvés jellemzi. 

A hatékony, önálló tanulást a feladattudat megerősítése, a feladatvégzés közbeni 

próbálkozások, a lehetőségek keresése segíti. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Tárgyak kiterjedése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Térirányok használata, helymeghatározás fejlesztése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Különbségeket észlelni, 

tárgyakat jellemezni 

megfelelő kifejezésekkel. 

– Minta után felismerhető 

formákat másolni. 

– Tanult formákat felismerni, 

megnevezni, differenciálni. 

– Aránytalanságokat érzékelni 

és megfogalmazni 

munkavégzés során. 

Ismeretek 

– Formai tulajdonságok 

bővítése. 

– Síkidomok és mértani testek 

körének bővítése. 

– Méretek, arányok. 

 

Tevékenységek 

Nagy-kicsi, vékony-vastag, lapos-

mély-magas stb. fokozatai, 

összehasonlítások, párosítások, 

sorozatok létrehozása, 

különbségek érzékelhető 

ábrázolása rajzban, vágásban, 

gyurmázásban. 

Bonyolultabb formák egyeztetése, 

jellemzőik, felismerésük. 

Kocka, gömb, téglatest, henger, 

kúp megfigyelése, jellemzőik 

megfogalmazása. 

Ábrázolás-alakítás: 

komplex alakító 

tevékenység, 

tárgyak előállítása. 
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Hibás rajzon aránytalanságok 

felfedezése, javítása.  

Tevékenységek logikai játék 

elemeivel. 

Különböző formák létrehozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alap-, közép- és felsőfokú melléknevek, szabályos, szabálytalan, félkör, 

körcikk, körív, csillag, kereszt, kúp, henger, téglatest, 

túl sok, túl rövid stb., oldalak, csúcsok, egyenes és görbe vonalak, 

lenyomat, az eredeti tárgy fordítottja. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Tájékozódás 

Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás Tárgyak helymeghatározása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás alaprajzon segítséggel. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Az alaprajz lényegének 

megértése, saját hely megtalálása 

a tanterem alaprajzán. 

A térkép lényegét, funkcióját 

megismerni. 

A naptár funkciójának, 

beosztásának megismerése.  

Az életkorral kapcsolatos 

fogalmakat, kifejezéseket 

adekvátan alkalmazni. 

Különböző órákról időpontok 

leolvasása (mutatós, digitális). 

Biztosan megkülönböztetni 

délelőtti és délutáni időpontokat. 

A bal és jobb irány 

megkülönböztetése 

készségszinten. 

Élménybeszámoló helyes 

sorrendben 5-6 eseményről. 

Ismeretek 

– Tárgyak pontos helyének 

meghatározása. 

– Tájékozódás a tanterem 

alaprajzán. 

– Ismerkedés a térképpel. 

– Eligazodás a naptárban. 

– Életkor. 

– Óra. 

– Térirányok. 

– Események időbeli sorrendje. 

 

Tevékenységek 

Helyzetek felismerése, 

létrehozása, egyeztetése 

megfogalmazása.  

Utasítások pontos követése, valós 

helyzet felismerése, ábrázolása 

síkban.  

Tanterem bejárása, követése 

alaprajzon, berendezési tárgyak 

egyeztetése.  

Valóságos helyek jelölése 

alaprajzon és viszont. 

Megfigyelések az iskola 

környékének térképén, séták 

alkalmával látottak felidézése.  

Kommunikáció: 

tájékozódás térben, 

időben, fogalmak, 

szókincs. 
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Környező utcák, terek 

megkeresése a térképen. 

Egylapos naptáron hónapok 

megszámlálása, hetek, napok 

sokaságának érzékelése.  

Naptár beosztása, hónapok nevei, 

sorrendjük, számozásuk.  

Saját életkor, kisebb, nagyobb 

testvérek, szülők, nagyszülők 

életkora, képen szereplők 

életkorának becslése. 

Óra számlapjának 

tanulmányozása, kis- és 

nagymutató funkciója, járásának 

iránya, az óramutatók állása egész 

órakor, nevezetes időpontok 

beállítása az órán.  

Másodpercmutató megfigyelése, 

egy percig tartó cselekvés (kar 

felemelése). 

Bal-jobb gyakorlása egymás 

mögött és egymással szemben.  

Az irányok megfigyelése az 

utcán, haladási irány. 

Eseményképek és személyes 

élmény mozzanatainak időrendi 

sorrendbe állítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tükörkép, alaprajz, felülnézet, térkép, méret, arány, kicsinyítés, nagyítás, 

irány, 

utolsó előtti, innenső és túloldal, haladási irány, külső, belső kerületek, 

főútvonalak, mellékutcák, terek, közben, alatt, 1 hét, 1 hónap, 1 év múlva, 

1 héttel ezelőtt, x perc múlva, x perccel múlt. 

Életkorok megnevezése újszülöttől idős korig. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Mennyiségek – Műveletek 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Számnevek és viszonyszavak helyes használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Műveletek alapozása. Páros-páratlan számok megkülönböztetése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Számsor megbízható ismerete (0-

10), a növelés és csökkentés 

Ismeretek 

– Mennyiségek meghatározása, 

Kommunikáció: 

szövegértelmezés,  
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folyamatának, eredményének 

megértése. 

Számjegyeket megbízhatóan 

felismerni, és felismerhetően írni. 

Egyszerű műveleteket elvégezni 

irányítással, segédeszközökkel. 

Páros és páratlan mennyiségeket 

felismerni. 

A sorszámneveket helyesen 

alkalmazni a spontán 

tevékenységek során. 

összehasonlítása. 

– Számkörbővítés 10-ig. 

– Számjegyek írása. 

– Műveletek. 

– Páros és páratlan számok. 

– Sorszámnevek. 

 

Tevékenységek 

Számlálás hozzáadással és 

elvétellel oda-vissza. 

Mennyiségek összehasonlítása. 

Relációs jelek. 

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 feladatok.  

Műveletek írása diktálás után. 

Páros számok fogalma, halmaz 

felezése, harmadolása. 

Maradék fogalma. 

Sorszámnevek jelölése. 

pontos megfogalmazás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Növekedés, csökkenés, meg,+ plusz, -ból,– mínusz, összeg, 

 = egyenlő, marad, eredmény. Számjegy és mennyiség összefüggése. 

Páros, páratlan, maradék, elölről, hátulról, középről, két széléről. 

Műveletvégzéshez kapcsolódó cselekvések: aláhúzás, bekarikázás, 

áthúzás, jelölés, javítás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Mértékegységek, méretek, pénz 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Az összefüggő fogalmak tudatosulása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mértékegységek nagyságrendjének helyes megválasztása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A nagyságrendbeli különbségeket 

megérteni a méter és centiméter 

Ismeretek 

– Hosszúság mérése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: vásárlás, 
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(m és cm) között. 

Nehezebb, könnyebb súlyt 

differenciálni (min. 1/2 kg-os 

különbség esetén). 

Nagyságrendbeli különbséget 

megérteni a mértékegységek 

között. 

A pénzérmék egymáshoz 

viszonyított értékének, a 

darabszám és az érték 

különbözőségének megértése.  

Számtani műveleteket végezni a 

pénzhasználat területén. 

A hallott meteorológiai jelentések 

értelmezése. 

– Súly mérése. 

– Térfogat mérése, 

mértékegységei. 

– Pénz. 

– Hőmérséklet. 

 

Tevékenységek 

Mérések a környezet tárgyain. 

Meghatározott méretű vonalak 

rajzolása.  

Becslés, mérés mérőszalaggal a 

teremben. 

Km fogalma, nagyságrendjének 

érzékelése (séta). 

Összeadások, kivonások 

hosszmértékekkel. 

Nagyságrendi különbség 

érzékelése (liszt, fűszer, 

gyógyszer mérése). 

Saját súly mérése 

személymérlegen, becslés, 

összehasonlítás. 

Gramm, dekagramm, kilogramm 

nagyságrendjének érzékelése 

élelmiszerek mérésével. 

Csomagolt áruk súlyának 

leolvasása, ellenőrzése. 

Liter, deciliter nagyságrendjének 

érzékelése.  

Mérések folyadékokkal. 

Számolási feladatok különböző 

mértékegységekkel. 

Pénzérmék (5, 10 forintos) értéke, 

értékük egymáshoz viszonyítása, 

pénzérmék váltása, meghatározott 

összeg kiszámolása 10-es körben. 

Hőmérséklet fogalma, mérése, 

hőmérő működése, leolvasása. 

Szöveges feladatok. 

fizetés, mérések. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Mérésekkel, mértékegységekkel kapcsolatos fogalmak, rövidítések. 

Pénzérmék értéke, darabszám és érték viszonya. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Összefüggések felismerése 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Oszlop és sor fogalmának rögződése. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Direkt összefüggések felismertetése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Érdeklődő hozzáállás, kérdések 

spontán megfogalmazása, 

információk tudatos gyűjtése a 

séták során. 

Feladatok végzése egyre nagyobb 

önállósággal. 

Rávezetéssel a sorozat 

szabályainak megállapítása. 

Ismeretek 

– Számok a mindennapi 

életben. 

– Megfigyelések az utcán. 

– Figyelemfejlesztő játékok. 

– Logikai feladatok. 

 

Tevékenység 

Mértékegységek helyes 

használata és a hibás alkalmazás 

javítása. 

Házszámok növekedése, 

csökkenése, páros és páratlan 

oldal.  

Jelzőtáblák, útbaigazító jelzések; 

kirakatnézés, árak (akciós ár, 

negatív szám). 

Társasjátékok dobókockával, 

dominózás. 

Memória-játék, puzzle, pótlások 

ritmikus sorban.  

Számsorban, egyénre szabott 

feladatsor végzése, ellenőrzése, 

javítása. 

Ok-okozati összefüggések 

felismerése, megfogalmazása 

eseményképpel kapcsolatban. 

Növekvő, csökkenő számsor 

folytatása. 

Kommunikáció: 

tájékozódás térben, 

időben. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Növekvő, csökkenő sorrend, véletlen, szabály, oda illik, sorrend, páros 

oldal, páratlan oldal, különböző mértékegységek, olcsó, drága, akció. 

Személy, helyszín, időpont és kérdőszavai. 

Tő- és sorszámnevek. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes  

 felismerni, differenciálni, megnevezni, felismerhetően másolni minta 

után tanult formákat; 

 munkavégzése során észlelni különbségeket, megfelelő kifejezéssel 

jellemezni a tárgyakat, érzékelni és megfogalmazni az 

aránytalanságokat; 

 felismerni lakóhelye, Budapest és Magyarország térképét, az 

irányokat, égtájakat segítséggel meghatározni; 

 felismerni a hasonlóságot az alaprajz és a térkép között, érteni az 

alaprajz lényegét, saját helyét megtalálni a tanterem alaprajzán; 

 eseményképeket (ötnél többet) sorba rendezni, beszámozni, néhány 

szóval kommentálni; 

 spontán beszédben az időbeli fogalmakat helyesen alkalmazni; 

 megkülönböztetni a bal és jobb irányt készség-szinten; 

 figyelmesen közlekedni az utcán, és felfedezni a tanult ismeretek 

gyakorlati előfordulását; 

 megbízhatóan felismerni, és felismerhetően írni a számjegyeket;  

 megbízhatóan számlálni 10-es körben, műveleteket önállóan végezni 

10-es körön belül;  

 elvégezni segédeszközökkel, irányítással egyszerű műveleteket, 

felolvasni az írásban elvégzett műveleteket; 

 a sorszámneveket helyesen alkalmazni spontán tevékenysége során; 

 eligazodni segítséggel a leggyakoribb mértékegységek használatában, 

méréseket tudatosan és pontosan végezni; 

 viszonylag tartós figyelemkoncentrációra, kitartó feladatvégzésre; 

 felismerni direkt összefüggéseket, logikus gondolkodást igénylő 

feladatok iránt érdeklődik; 

 rávezetéssel megállapítani a sorozat szabályát; 

 biztosan eligazodni sorok és oszlopok között, és képes az oszlopok és 

sorok egyidejű figyelembevételére.  
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7. évfolyam 

 

A tantárgy a fejlesztési feladatok közül fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelésben a 

szabályokhoz való rugalmas alkalmazkodási képesség megerősítésével, a fokozódó 

önfegyelemre, kitartásra neveléssel, a társak feladatvégzése és próbálkozásai közben a 

türelmes várakozásra neveléssel. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztését a kitartó együttműködéssel történő 

munkavégzés megerősítésével; a gazdasági és pénzügyi nevelést játékokon keresztül, 

vásárlások segítségével, a pénz értékének, szerepének megismerésével; a pénz használatával 

kapcsolatos feladatokkal segíti a matematikai ismeretek alkalmazását. 

A tanulás tanításának fejlődése az önálló ismeretszerzéssel, a feladatok végrehajtásában 

többféle megoldás keresésével és megtalálásával, a belső igény kialakításával teljesül. 

A matematikai kompetencia elsősorban a mindennapi helyzetekben előforduló egyszerű 

feladatok megoldásának keresése, a tanult matematikai műveletek elvégzése, az egyszerű ok-

okozati összefüggések felismerése és a problémamegoldó képesség fejlesztése terén 

jelentkezik. 

A szociális ás állampolgári kompetencia a társakat segítve, a feladatok megoldásában 

együttműködő részvétellel és az alapvető szabályok betartásával fejlődik, amelyhez a 

hatékony, önálló tanulás, az önálló információ- és ismeretszerzés kialakítása, a tanács-, 

segítségkérési lehetőségek elsajátítása, a feladattudat és feladattartás megerősítése társul. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Tájékozódás 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Tájékozódás alaprajzon, térképen és naptárban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az óra és az időmérés fogalmainak spontán alkalmazása beszédben. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Lényeges információkat 

megfigyelni, összegyűjteni és 

összefüggően elmondani. 

Felismerni lakóhelye térképét. 

Felismerni Magyarország 

térképét, nagyobb tájegységeit. 

Ismerni az égtájakat. 

Spontán beszédben helyesen 

használni a megfelelő 

időegységeket. 

Érteni az időegységek különböző 

nagyságrendjét. 

Reális és irreális terveket, 

Ismeretek 

– Tájékozódás a közvetlen 

környezetben. 

– Tájékozódás az iskola 

területén. 

– Irányok gyakorlása. 

– Ismerkedés a tágabb 

környezettel. 

– Földrajzi atlasz – térkép. 

– Égtájak. 

– Időmérés, az óra. 

– Eligazodás a naptárban. 

– A hét napjai. Napirend. 

– Életkor. 

 

Társadalmi ismeretek: 

tájékozódás, 

térképismeret.  

 

Információs eszközök 

használata: letöltött 

képek, térképek, légi 

felvételek, nagyítás, 

kicsinyítés. 
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elképzeléseket mérlegelni a 

jövőre vonatkozóan. 

Tevékenységek 

Helyiségek megtalálása emelet és 

ajtószám alapján. 

Tanterem alaprajzának 

lerajzolása. 

Fénykép nézegetése különböző 

nagyításokban, részletek 

összehasonlítása, arányok 

megfigyelése. 

Saját település térképének 

tanulmányozása, iskolánk, 

lakóhelyünk megkeresése.  

Az otthon és az iskola közti 

útvonal „bejárása”. 

Magyarország térképének 

tanulmányozása. 

Földgömb nézegetése. Európa 

fogalma, Magyarország 

elhelyezkedése, határai. 

Térkép méretének 

összehasonlítása, arányok, lépték.  

A négy égtáj megnevezése, 

felírása, gyakorlása. 

Egy hetes időtartam. 

Eligazodás az óra számlapján, 

tájékozódás napon, órán belüli 

időegységekben, időegységek 

periodikus változásainak 

megértése. 

Saját- és környezetből ismert 

személyek életkora, különböző 

életszakaszok elnevezései. 

Beszélgetés emlékekről, jelenről, 

tervekről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Térkép, alaprajz tanulmányozásakor felmerülő fogalmak. Alagsor, 

földszint, emelet, padlás, jobbra, balra, szemben, hátunk mögött, kanyar, 

előtér, aula, tömegközlekedés, autó, parkoló. 

Időegységek, időbeli távolságok, időtartamok: jövő hét, múlt hónap, 

tegnapelőtt, holnapután, munkaidő, éjjel-nappal, egy órája, egy óráig, egy 

órán keresztül, egy óra múlva, egy hete, két hónapja. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Mennyiségek – Műveletek 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás Önellenőrzés fontossága. 

A tematikai egység A számjegyek és műveleti jelek írása, olvasása. 
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Műveleteket végezni önállóan, 

segédeszközökkel, kevés hibával. 

Felismerni, kimondani, diktálásra 

leírni kétjegyű számokat, 

egymáshoz viszonyított értéküket 

megállapítani. 

Összeadni kétjegyű számokat 

tetszőleges segítséggel 

(szükséges). 

Írásbeli összeadást (2 tag) és 

írásbeli kivonást végezni 

(tízesátlépés nélkül). 

Elvégezni a négy alapműveletet, 

az eredményt ellenőrizni 

becsléssel és fejben (írásban). 

Ismeretek 

– Számkör bővítése 100-ig. 

– Műveletek 100-as körben. 

– A számológép. 

 

Tevékenységek 

Halmazok számlálása, bővítése 

egyesével. 

Számok leírása, összehasonlítása. 

Bontások, pótlások, kivonások 

tízesátlépéssel, több tényezős 

összeadások egymás mellé és 

egymás alá írva. 

Azonos tagok összeadásai során 

szorzás megemlítése. 

Műveletek kerek tízesekkel, 

kétjegyű számok növelése, 

csökkentése tízesekkel. 

Tízesátlépés. Helyi érték 

jelentése!  

Az eddig tanult műveletek 

gyakorlása egyre magasabb 

számkörben. 

Műveletek végzése, eredmények 

értelmezése. 

Szöveges feladatok. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: vásárlás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ismétlés, gyakorlás, számok, kétjegyű szám, helyi érték, összeg, maradék, 

kivonás, összeadás, számológép billentyűi, körülbelül, becslés, 

számjegyek, 10-es, 100-as helyi értéke, helyi érték, maradék, szorzás, 

osztás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Mértékegységek, mérések, pénz 

Órakeret 

32 óra 

Előzetes tudás Mérések végzése kis segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A pénz használatának, fontosságának és a pénz kezelésének megértése. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A tanuló környezetében található Ismeretek Technika, életvitel és 
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tárgyakon pontos mérést végezni. 

A mennyiség állandóságának 

megértése. 

Megérteni, hogy a nagyság és a 

súly között nincs feltétlenül 

összefüggés (könnyű és nehéz). 

Az árakat nagyságrendileg 

differenciálni. 

Megtanulni a pénz gondos 

megőrzésének, megbecsülésének 

fontosságát. 

Kis segítséggel tájékozódni az 

időpontok között. 

– Hosszmértékek: méter, 

centiméter, kilométer. 

– Űrmértékek: liter, deciliter. 

– Súlymértékek: kilogramm, 

dekagramm. 

– A pénz. 

– Jövedelem, takarékoskodás, 

pénzügyek kezelése. 

– Időmérés: naptár, óra. 

 

Tevékenység 

Mérések mérőszalaggal, 

hozzáadás, levonás, 

meghatározott hosszúságok 

bejelölése, km-es távolságok 

autóstérképen és a valóságban 

(sebesség és távolság 

összefüggései). 

Térbeli tárgyak 3 adatának 

lemérése. 

Mennyiségállandóság 

szemléltetése folyadékméréssel. 

Súly növekedésének, 

csökkenésének megfigyelése 

hozzáadáskor, elvételkor 

háztartási mérlegen. 

Megfigyelések a különböző 

anyagok fajsúlyával 

kapcsolatban. 

5, 10, 20 Ft-os pénzérmék 

felismerése, értékük.  

Meghatározott összeg 

kiszámolása többféleképpen. 

Összegek leírása diktálás után. 

Egyszerű szöveges feladatok 

felállítása, megoldása, 

megválaszolása. 

Papírpénzek felismerése, 

nagyságrendjük. 

Fizetés, nyugdíj, járadék, segély, 

rendszeres és alkalmi jövedelem, 

pénzkezelés, banki műveletek. 

Időpontok megállapítása, leírása, 

kiolvasása. 

Lapozgatás tv-újságban, dátumok, 

időpontok olvasása. 

gyakorlat: mérések, 

becslés, vásárlás, 

fizetés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hosszúság, szélesség, átmérő, kerület, távolság, sebesség, liter, deciliter, 

késhegynyi, evőkanálnyi, kiskanálnyi, különböző mennyiség-

meghatározások, forint, Ft. rövidítés, +, –, plusz, mínusz, összeg, maradék, 
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olcsó, drága, óra, perc, de., du., este, mértékegységek és használati 

területük, vásárlás, árak, pénztárblokk, fizetés, visszajáró pénz, vásár, 

akció, árleszállítás, különböző jövedelemforrások, fizetnivalók. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Összefüggések felismerése 

Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás Egyszerű állítások, igazságok eldöntése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Feladatmegoldás megtervezése logikai úton, az eredmény értékelése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Felnőtt irányítása nélkül közös 

játékban részt venni a szabályok 

betartásával, konfliktusok 

elkerülésével. 

Felfedezni és megfogalmazni a 

logikai hibákat. 

Feladatot önállóan megérteni, 

megtervezni, kiszámolni, 

megválaszolni. 

Ismeretek 

– Figyelemfejlesztő gyakorlatok 

és játékok. 

– Gondolkodást fejlesztő 

gyakorlatok. 

– Szöveges feladatok. 

 

Tevékenység 

Társasjátékok, vetélkedők, 

pontozásos versenyek 

villámkérdésekkel váltott 

témákban. 

Memória-játék, puzzle. 

Gondoltam egy számot... 

Történetben hibák felfedezése 

(irreális időpont, mértékegység, 

életkor stb.). 

Ábra kiszámolása, másolása 

négyzethálón. 

Logikai hiba felfedezése 

történetben, rajzban. 

Szöveg értelmezése, megfelelő 

művelet helyes megválasztása. 

Több lépcsős feladatok megoldási 

terve, a lépések végrehajtása, 

részeredmények értelmezése. 

Olvasás-írás: értő 

olvasás; 

játékszabályok, 

szöveges feladatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Munka – fizetés, szerencse – nyeremény, tükrözés, bal-jobb oldal, fejtörő, 

vetélkedő, pontverseny, győztes, időtartam;  

olcsóbb – drágább, irány, távolság, szabály, sorrend, mértékegységek, 

mérőeszközök nevei, létszám, mennyiség, méret, időtartam fogalmak 

megfogalmazása, részeredmények, ellentétes műveletek (+,–). 
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A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló rendelkezik alapvető ismeretekkel az égtájakról. 

Felismeri saját települése és Magyarország térképét.  

Megbízhatóan tájékozódik a mindennapi tevékenységek szintjén.  

A tanuló képes 

 biztosan eligazodni, üzeneteket, küldeményeket megbízhatóan átadni 

az iskolán belül; 

 lényeges információkat megfigyelni, összegyűjteni és összefüggően 

elmondani; 

 reális terveket, elképzeléseket alakítani a jövőre vonatkozóan; 

 műveleteket végezni önállóan, segédeszközökkel kis  

hibaszázalékkal, ismeri a számológép funkcióját, használatának 

alapjait; 

 egyre magasabb szinten, egyre nagyobb önállósággal megoldani 

elemi számolási feladatokat; 

 eladat önálló megértésére, megtervezésére, kiszámolására, 

megválaszolására; 

 feladatát kitartóan, igényesen végezni; 

 a környezetében levő tárgyakon pontos mérést végezni, alapvető 

jártassággal rendelkezik a tanult mértékegységek terén; 

 megérteni az időegységek különböző nagyságrendjét, a gyakorlatban 

spontán alkalmazni az idő- és térbeli tájékozódási készségét. 

Elemi ismeretekkel rendelkezik a pénzzel kapcsolatban (értékek 

összehasonlítása, nagyságrendbeli megkülönböztetése).  

A tanuló képes 

 megtanulni a pénz gondos megőrzését, megbecsülését, a gyakorlatban 

használni (segítséggel) a pénzt mint fizetőeszközt; 

 az árakat nagyságrendileg differenciálni (200 Ft alatti, 1000 Ft feletti 

(négyjegyű összegek); 

 felnőtt irányítása nélkül közös játékban részt venni a szabályok 

betartásával, konfliktusok elkerülésével; 

 keresni, felismerni, megfogalmazni az összefüggéseket a logikai 

gondolkodás elvárható szintjén, felfedezni és megfogalmazni a 

logikai hibákat. 
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                                                            8. évfolyam 

 

A tantárgy a nyolcadik évfolyamon a megelőző évfolyamok eredményeire építve fejleszti a 

szabályokhoz való rugalmas alkalmazkodási képességet, fokozódó önfegyelemre, kitartásra, 

türelemre nevel. 

          A tanulók képességéhez mérten magvalósítja a gazdasági és pénzügyi nevelést, tanítja  

a pénz használatát. 

Képessé tesz önálló ismeretszerzésre, segíti ennek belső igénnyé válását. 

Segíti a mindennapi helyzetekben előforduló egyszerű feladatok megoldását, a tanult 

matematikai műveletek elvégzését, az egyszerű ok-okozati összefüggések felismerését és a 

problémamegoldó képesség fejlődését. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Tájékozódás 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Tájékozódás alaprajzon, térképen és naptárban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az óra és az időmérés fogalmainak spontán alkalmazása beszédben. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Lényeges információkat 

megfigyelni, összegyűjteni és 

összefüggően elmondani. 

Felismerni lakóhelye térképét. 

Felismerni Magyarország 

térképét, nagyobb tájegységeit. 

Ismerni az égtájakat. 

Spontán beszédben helyesen 

használni a megfelelő 

időegységeket. 

Érteni az időegységek különböző 

nagyságrendjét. 

Reális és irreális terveket, 

elképzeléseket mérlegelni a 

jövőre vonatkozóan. 

Ismeretek 

– Tájékozódás a közvetlen 

környezetben. 

– Tájékozódás az iskola 

területén. 

– Irányok gyakorlása. 

– Ismerkedés a tágabb 

környezettel. 

– Földrajzi atlasz – térkép. 

– Égtájak. 

– Időmérés, az óra. 

– Eligazodás a naptárban. 

– A hét napjai. Napirend. 

– Életkor. 

 

Tevékenységek 

Helyiségek megtalálása emelet és 

ajtószám alapján. 

Tanterem alaprajzának 

lerajzolása. 

Fénykép nézegetése különböző 

nagyításokban, részletek 

összehasonlítása, arányok 

Társadalmi ismeretek: 

tájékozódás, 

térképismeret.  

 

Információs eszközök 

használata: letöltött 

képek, térképek, légi 

felvételek, nagyítás, 

kicsinyítés. 
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megfigyelése. 

Saját település térképének 

tanulmányozása, iskolánk, 

lakóhelyünk megkeresése.  

Az otthon és az iskola közti 

útvonal „bejárása”. 

Magyarország térképének 

tanulmányozása. 

Földgömb nézegetése. Európa 

fogalma, Magyarország 

elhelyezkedése, határai. 

Térkép méretének 

összehasonlítása, arányok, lépték.  

A négy égtáj megnevezése, 

felírása, gyakorlása. 

Egy hetes időtartam. 

Eligazodás az óra számlapján, 

tájékozódás napon, órán belüli 

időegységekben, időegységek 

periodikus változásainak 

megértése. 

Saját- és környezetből ismert 

személyek életkora, különböző 

életszakaszok elnevezései. 

Beszélgetés emlékekről, jelenről, 

tervekről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Térkép, alaprajz tanulmányozásakor felmerülő fogalmak. Alagsor, 

földszint, emelet, padlás, jobbra, balra, szemben, hátunk mögött, kanyar, 

előtér, aula, tömegközlekedés, autó, parkoló. 

Időegységek, időbeli távolságok, időtartamok: jövő hét, múlt hónap, 

tegnapelőtt, holnapután, munkaidő, éjjel-nappal, egy órája, egy óráig, egy 

órán keresztül, egy óra múlva, egy hete, két hónapja. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Mennyiségek – Műveletek 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás Önellenőrzés fontossága. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számjegyek és műveleti jelek írása, olvasása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Műveleteket végezni önállóan, 

segédeszközökkel, kevés hibával. 

Felismerni, kimondani, diktálásra 

Ismeretek 

– Számkör bővítése 100-ig. 

– Műveletek 100-as körben. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: vásárlás. 
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leírni kétjegyű számokat, 

egymáshoz viszonyított értéküket 

megállapítani. 

Összeadni kétjegyű számokat 

tetszőleges segítséggel 

(szükséges). 

Írásbeli összeadást (2 tag) és 

írásbeli kivonást végezni 

(tízesátlépés nélkül). 

Elvégezni a négy alapműveletet, 

az eredményt ellenőrizni 

becsléssel és fejben (írásban). 

– A számológép. 

 

Tevékenységek 

Halmazok számlálása, bővítése 

egyesével. 

Számok leírása, összehasonlítása. 

Bontások, pótlások, kivonások 

tízesátlépéssel, több tényezős 

összeadások egymás mellé és 

egymás alá írva. 

Azonos tagok összeadásai során 

szorzás megemlítése. 

Műveletek kerek tízesekkel, 

kétjegyű számok növelése, 

csökkentése tízesekkel. 

Tízesátlépés. Helyi érték 

jelentése!  

Az eddig tanult műveletek 

gyakorlása egyre magasabb 

számkörben. 

Műveletek végzése, eredmények 

értelmezése. 

Szöveges feladatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ismétlés, gyakorlás, számok, kétjegyű szám, helyi érték, összeg, maradék, 

kivonás, összeadás, számológép billentyűi, körülbelül, becslés, 

számjegyek, 10-es, 100-as helyi értéke, helyi érték, maradék, szorzás, 

osztás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Mértékegységek, mérések, pénz 

Órakeret 

32 óra 

Előzetes tudás Mérések végzése kis segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A pénz használatának, fontosságának és a pénz kezelésének megértése. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A tanuló környezetében található 

tárgyakon pontos mérést végezni. 

A mennyiség állandóságának 

megértése. 

Megérteni, hogy a nagyság és a 

súly között nincs feltétlenül 

összefüggés (könnyű és nehéz). 

Ismeretek 

– Hosszmértékek: méter, 

centiméter, kilométer. 

– Űrmértékek: liter, deciliter. 

– Súlymértékek: kilogramm, 

dekagramm. 

– A pénz. 

– Jövedelem, takarékoskodás, 

pénzügyek kezelése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: mérések, 

becslés, vásárlás, 

fizetés. 
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Az árakat nagyságrendileg 

differenciálni. 

Megtanulni a pénz gondos 

megőrzésének, megbecsülésének 

fontosságát. 

Kis segítséggel tájékozódni az 

időpontok között. 

– Időmérés: naptár, óra. 

 

Tevékenység 

Mérések mérőszalaggal, 

hozzáadás, levonás, 

meghatározott hosszúságok 

bejelölése, km-es távolságok 

autóstérképen és a valóságban 

(sebesség és távolság 

összefüggései). 

Térbeli tárgyak 3 adatának 

lemérése. 

Mennyiségállandóság 

szemléltetése folyadékméréssel. 

Súly növekedésének, 

csökkenésének megfigyelése 

hozzáadáskor, elvételkor 

háztartási mérlegen. 

Megfigyelések a különböző 

anyagok fajsúlyával 

kapcsolatban. 

5, 10, 20 Ft-os pénzérmék 

felismerése, értékük.  

Meghatározott összeg 

kiszámolása többféleképpen. 

Összegek leírása diktálás után. 

Egyszerű szöveges feladatok 

felállítása, megoldása, 

megválaszolása. 

Papírpénzek felismerése, 

nagyságrendjük. 

Fizetés, nyugdíj, járadék, segély, 

rendszeres és alkalmi jövedelem, 

pénzkezelés, banki műveletek. 

Időpontok megállapítása, leírása, 

kiolvasása. 

Lapozgatás tv-újságban, dátumok, 

időpontok olvasása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hosszúság, szélesség, átmérő, kerület, távolság, sebesség, liter, deciliter, 

késhegynyi, evőkanálnyi, kiskanálnyi, különböző mennyiség-

meghatározások, forint, Ft. rövidítés, +, –, plusz, mínusz, összeg, maradék, 

olcsó, drága, óra, perc, de., du., este, mértékegységek és használati 

területük, vásárlás, árak, pénztárblokk, fizetés, visszajáró pénz, vásár, 

akció, árleszállítás, különböző jövedelemforrások, fizetnivalók. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Összefüggések felismerése 

Órakeret 

24 óra 
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Előzetes tudás Egyszerű állítások, igazságok eldöntése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Feladatmegoldás megtervezése logikai úton, az eredmény értékelése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Felnőtt irányítása nélkül közös 

játékban részt venni a szabályok 

betartásával, konfliktusok 

elkerülésével. 

Felfedezni és megfogalmazni a 

logikai hibákat. 

Feladatot önállóan megérteni, 

megtervezni, kiszámolni, 

megválaszolni. 

Ismeretek 

– Figyelemfejlesztő gyakorlatok 

és játékok. 

– Gondolkodást fejlesztő 

gyakorlatok. 

– Szöveges feladatok. 

 

Tevékenység 

Társasjátékok, vetélkedők, 

pontozásos versenyek 

villámkérdésekkel váltott 

témákban. 

Memória-játék, puzzle. 

Gondoltam egy számot... 

Történetben hibák felfedezése 

(irreális időpont, mértékegység, 

életkor stb.). 

Ábra kiszámolása, másolása 

négyzethálón. 

Logikai hiba felfedezése 

történetben, rajzban. 

Szöveg értelmezése, megfelelő 

művelet helyes megválasztása. 

Több lépcsős feladatok megoldási 

terve, a lépések végrehajtása, 

részeredmények értelmezése. 

Olvasás-írás: értő 

olvasás; 

játékszabályok, 

szöveges feladatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Munka – fizetés, szerencse – nyeremény, tükrözés, bal-jobb oldal, fejtörő, 

vetélkedő, pontverseny, győztes, időtartam;  

olcsóbb – drágább, irány, távolság, szabály, sorrend, mértékegységek, 

mérőeszközök nevei, létszám, mennyiség, méret, időtartam fogalmak 

megfogalmazása, részeredmények, ellentétes műveletek (+,–). 
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A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló rendelkezik alapvető ismeretekkel az égtájakról. 

Felismeri saját települése és Magyarország térképét.  

Megbízhatóan tájékozódik a mindennapi tevékenységek szintjén.  

A tanuló képes 

 biztosan eligazodni, üzeneteket, küldeményeket megbízhatóan átadni 

az iskolán belül; 

 lényeges információkat megfigyelni, összegyűjteni és összefüggően 

elmondani; 

 reális terveket, elképzeléseket alakítani a jövőre vonatkozóan; 

 műveleteket végezni önállóan, segédeszközökkel kis  

hibaszázalékkal, ismeri a számológép funkcióját, használatának 

alapjait; 

 egyre magasabb szinten, egyre nagyobb önállósággal megoldani 

elemi számolási feladatokat; 

 eladat önálló megértésére, megtervezésére, kiszámolására, 

megválaszolására; 

 feladatát kitartóan, igényesen végezni; 

 a környezetében levő tárgyakon pontos mérést végezni, alapvető 

jártassággal rendelkezik a tanult mértékegységek terén; 

 megérteni az időegységek különböző nagyságrendjét, a gyakorlatban 

spontán alkalmazni az idő- és térbeli tájékozódási készségét. 

Elemi ismeretekkel rendelkezik a pénzzel kapcsolatban (értékek 

összehasonlítása, nagyságrendbeli megkülönböztetése).  

A tanuló képes 

 megtanulni a pénz gondos megőrzését, megbecsülését, a gyakorlatban 

használni (segítséggel) a pénzt mint fizetőeszközt; 

 az árakat nagyságrendileg differenciálni (200 Ft alatti, 1000 Ft feletti 

(négyjegyű összegek); 

 felnőtt irányítása nélkül közös játékban részt venni a szabályok 

betartásával, konfliktusok elkerülésével; 

 keresni, felismerni, megfogalmazni az összefüggéseket a logikai 

gondolkodás elvárható szintjén, felfedezni és megfogalmazni a 

logikai hibákat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÁTÉKRA NEVELÉS 
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Óraszámok 

 
Évfolyamok 1. 2. 3.  4. 

Heti óraszám               3 3 2 2 

Éves óraszám                        

 

111 111 74 74 

 

 

 

 

 

 

Témakörök 

 

 Témakör                   

1. 2. 3. 4. 
Gyakorló játék 

 
x x   

Konstrukciós játék, manipulációs gyakorlójáték 
 

x x   

Szerepjáték  

 
x x x x 

Didaktikus játék 

 
x x x x 

Szabályjáték 

 
x x x x 

Spontán játék 

 
x x x x 

Szabadban játszható játékok 

 
x x x x 

 

 

1–4. évfolyam 

 

A tantárgy célja elérni, hogy a tanuló egyre jobban ismerje meg a játék folyamán környezetét, 

a tárgyakat, jelenségeket, építsen kapcsolatot társaival és a felnőttekkel, fejlessze 

kommunikációs készségét.  

Használja adekvátan, az érzékszervek intenzív fejlesztésével a játéktárgyakat 

(vigyázzon rájuk és tartsa rendben azokat). 

A pedagógusnak meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy a középsúlyosan értelmi 

fogyatékos tanuló tanuljon meg alkalmazkodni az osztályközösséghez, elfogadja a közösség 

szabályait, egyre tudatosabban és pontosabban tartsa be a szabályjátékokban a szabályokat. 

Kellő motivációval kell kialakítani érdeklődését a játszóeszközök iránt, fejleszteni 

kreativitását, ízlését, esztétikai érzékét, fantáziáját, törekedve arra, hogy fejlődjön téri 

orientációs képessége és a környezetben való tájékozódása. Segítséggel tájékozódjon a 

játékok és játékszerek között, tudjon hosszabb ideig rendeltetésszerűen foglalkozni egy-egy 

játékeszközzel.  

Didaktikus játékok segítségével fejlődjenek kognitív funkciói, beszédkészsége és a 
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szókincse.  

Az elemi konstrukciós játék során fejlődjön figyelme, képzelete, emlékezete, 

gondolkodása, finommotorikája, manuális készsége. Aktívan és szívesen vegyen részt a 

mozgásos játékokban, próbálja az egyenletes lüktetést követni. 

A játéktevékenységek feladatai játéktípusonként: 

Gyakorló játék: az a játéktevékenység, amelyen keresztül a tanuló különböző képességeit 

gyakorolja. Ebben a tevékenységben a szerzett tapasztalatok nagymértékben fejlesztik a 

szenzormotoros funkciókat. 

Feladata:  

– hang és beszéd játékos gyakorlása, 

– mozgást gyakorló játékok alkalmazása, 

– játékszerek, eszközök rakosgatásával történő tevékenykedtetés, 

– játéktevékenység különböző anyagokkal, 

– adott tárgyakkal (pl. kockák, labda) való közvetlen tevékenységen keresztül a 

tárgyak rendeltetésének (pl. kockából építeni lehet), tulajdonságainak 

megismerése. 

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. 

Feladata: 

– a tárgyak használata közben tovább fejlődjenek érzékszervei, 

– minél pontosabban figyeli meg a környező világot, annál pontosabb a 

„konstruálás”, fontos feladat tehát 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 /együttjátszás/, 

– 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 

állítható. Sérült gyerekek 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 kapcsolatba hozása egymással, 

– ismeretek pontosítása, bővítése, 

– gondolkodás fejlesztése, 

– térbeli elhelyezkedés megismertetése, 
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– időfogalom fejlesztése, 

– szocializációs készség fejlesztése. 

Spontán játék: szabadon választott játékkal való játék, szünetekben, délután. 

Feladata: ugyanaz, ami a többi játékfajtánál, de mindent a gyerek határoz meg, ő 

kezdeményez, választ játékot stb. 

Szabályjáték: különböző szabályok betartásán alapuló játék. A szabály meghatározza a játék 

kezdetét, befolyását, befejezését. Kifejezetten közösségi játékforma. 

Feladata: 

 figyelemfejlesztés, 

 fegyelmezettségre nevelés, 

 testi fejlesztés, nagy mozgások koordinálása, 

 szocializáció fejlődésének segítése, 

 értelmi fejlesztés (gondolkodás, figyelem, emlékezet), 

 ismeretek, felidézések készsége (pl. Mi változott meg?). 

Szabadban játszható játékok: minden játékfajta játszható a szabadban, a mozgásos játékok 

esetében különösen indokolt a külső helyszín választása. 

Feladata: a külső környezet megismerése a játékon keresztül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. évfolyam 
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A Játékra nevelés tantárgy kiemelt szerepet játszik a közösségi játékokban megjelenő 

segítőkészség és önfegyelem viselkedési formáinak megalapozásával, a játékeszközök 

igazságos elosztásának gyakorlásával, a tevékenység idejének megismerésével, az 

együttjátszás képességének kialakításával, a játék menetében a türelem gyakorlásával, a siker 

és a kudarc feldolgozási képességének fejlesztésével. 

Segíti a környezetben való tájékozódás erősödését, a hagyományos népi 

gyermekjátékok, mondókák, népmesék, közmondások megismerését. 

Az önismeret és a társas kultúra az alkalmazkodóképesség fejlesztésével, a közösségi 

játékban kulturált, kontrollált magatartás kialakításával, a játéktárgyak megosztási 

képességének fejlesztésével, mások igényeinek figyelésére ösztönzéssel és az érzelmi 

megnyilvánulások felismerésével és megértésével fejlődik. 

A tantárgynak fontos szerepe van mozgásos játékok közben a finommotorika, 

ügyesség, gyorsaság, kitartás fejlesztésében, a játéktevékenység feszültségoldó hatásának 

felhasználásában, a lelki egészség és a saját és társai testi épségének megvédése érdekében az 

elővigyázatosságra felkészítésben. 

A családi életre nevelést játék közben a családi élet szerepeinek megismertetése, 

elmélyítése, az esetleges feszültségek feloldását a szerepjátékok támogatják. 

Az anyanyelvi kommunikáció az egyszerű közlések, kérdések, utasítások 

megértésével, adekvát válaszok adásával és a képességeknek megfelelő nyelvi játékok 

megismerésével, fejlesztésével erősödik. 

A matematikai kompetenciaterületet segíti a szabályok megismerése, betartása, 

egyszerű logikai sorrendek és következtetések levonása, a kognitív funkciók (érzékelés, 

észlelés, emlékezet stb.) fejlesztése, és a térbeli viszonyok felismerésének gyakorlása. 

A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztésében részt vesz a tantárgy a 

közösség szabályainak megismertetésével és elfogadtatásával, a tevékenységekbe 

kapcsolódással, a várakozás megtapasztalásával, a kialakult sorrend elfogadásával. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség területén a tantárgy az alkotás 

örömének felfedezését, különböző anyagokból tárgyak létrehozását és a képzelet bevonásával 

helyzetek eljátszását, dramatizálását segíti.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gyakorló játék 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Tárgyak megfogása, elengedése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Testmozgások megfigyelése, utánzása, mozgáskoordináció fejlesztése 

különféle tevékenységekkel. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Felismerni a különböző tárgyak 

hangját, majd a hangot adó 

tárgyat megmutatni. 

Bekapcsolódni a játékos utánzó 

gyakorlatokba. 

Együttműködés, odafigyelés 

különböző járások közben a 

Ismeretek 

– Hallásfejlesztés, hang és 

beszéd játékos gyakorlása: 

hangforrások megfigyelése. 

– Beszédfejlesztés, artikulációs 

gyakorlatok. 

– Játékos utánzási gyakorlatok, 

Kommunikáció: 

logopédiai 

gyakorlatok. 

 

Mozgásfejlesztés: 

egyensúlygyakorlatok, 

labdás gyakorlatok. 
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társakra. 

Bekapcsolódni kéz- és ujj-

játékokba. 

A labdát gurítgatni, eldobni. 

A földön kúszó-mászó 

gyakorlatokat végezni, 

alacsonyabb lejtőn fel-, lemászni. 

Játszani rövidebb ideig 

elmélyülten kockákkal, 

Montessori- eszközökkel. 

Nagyobb gyöngyöt felfűzni 

bőrszalagra, damilra (hüvelyk- és 

mutatóujj együttes mozgásának 

differenciáltsága). 

Felismerni különböző tárgyak 

hangját bekötött szemmel, majd 

megmutatni, illetve megnevezni 

azokat. 

énekes, játékos mondókák 

utánzó mozgással. 

– Kéz- és ujj-játékok. 

– Húzások, labdagyakorlatok. 

– Kúszás, mászás, ugrálás, 

feltérdelés, felülés. 

– Forgások, forgatások, 

egyensúlygyakorlatok. 

– Páros lábon ugrálás játék 

közben. 

– Fogások – látás-fogás 

koordináció kialakítása. 

 

Tevékenységek 

Ajak-, arc-, nyelvjátékok.  

Hangfelismerés, hallásfejlesztés 

kockákkal, csörgőkkel, haranggal, 

a gyerek kelt hangot. 

Hangok gyakorlása (állathangok, 

harang) utánzása, játékokkal való 

ismerkedéskor (autó hangjának 

utánzása tologatás közben). 

Hintáztatás (eleinte felnőtt 

térdén), integetés, kéz- és 

ujjgyakorlatok (mondókákkal 

kísérve).  

Húzogatások, tologatások 

gördeszkán. 

Tárgyak rakosgatása. Kockák 

egymás mellé, egymásra rakása. 

Gyöngyfűzés szabadon, nagyobb 

méretű gyönggyel. 

Homokozás, homok töltése egyik 

vödörből a másikba, kavicsok 

rakosgatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A tevékenységek, tárgyak megnevezése. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Konstrukciós játék, manipulációs gyakorlójáték 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Egyszerű feladatot megért a tanuló. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Húzó, dugó, csavaró, toló mozdulatok tudatos alkalmazása. 
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céljai 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Elfoglalni magát fakockával 

rövidebb ideig, elmélyülten 

rakosgatni, eleinte vízszintes 

irányban. 

Összeilleszthető síkidomokból 

kisebb építményeket készíteni, 2-

3 elemet használva. 

Golyókat, pálcikákat használni. 

3-4 játékeszközt megismerni, 

rendeltetéseinek megfelelően 

használni. 

Saját elgondolásokat 

megvalósítani, a véletlenszerűen 

épített konstrukciókat utólag 

megnevezni. 

Ismeretek 
– Építőkockából egyszerű 

konstrukció készítése. 

– Összeilleszthető síkidomok 

használata. 

– Golyók, pálcák használata. 

– Játékszerszámok használata. 

– Előre gyártott elemekből 

konstruálás (a rendelkezésre álló 

építőjátékkal, pl. Lego, Duplo). 

 

Tevékenységek 

Fakocka rakosgatása, építkezés 

vízszintes irányban – egyenes 

vonal végigrakása kockával a 

szőnyegen. 

Összeilleszthető síkidomokból 

térbeli konstrukció építése 2-3 

elem felhasználásával. 

Kisebb térszerkezet építése 

golyókból, pálcikákból. 

Játékszerszámok próbálgatása, pl. 

kalapács, seprű. 

Spontán építés tetszés szerint, az 

építmény utólagos megnevezése. 

Egyszerűbb konstrukciók 

létrehozása (a rendelkezésre álló 

építőjátékból, pl. Lego, Duplo). 

Olvasás-írás: 

fimommotorika, szem-

kéz koordináció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ház, kalapács, seprű, torony, vár, híd, vonat, golyó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Szerepjáték 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás Egyszerű metakommunikációs jelzések észlelése, értése és használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Azonosulás a választott szereppel. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Szabadidőben a rendelkezésre 

álló eszközöket felhasználva 

Ismeretek 

– Természeti és társadalmi 

Kommunikáció: 

szókincsfejlesztés. 
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eljátszani a környezetében zajló 

eseményeket, kezdetleges szinten. 

Elfoglalni magát a meglévő, 

illetve a készített bábokkal. 

környezet hatásainak 

eljátszása. 

– Gyerekhez közel álló 

felnőttek munkája, 

tevékenységei, környezetben 

történő váratlan események 

eljátszása. 

– Spontán bábozás. 

Tevékenységek 

Napi tevékenységek eljátszása. 

Szülők munkájának, illetve 

otthoni tevékenységének 

eljátszása. 

Különböző szakmák eljátszása, 

pl. eladó, fodrász, sofőr, postás. 

Kirakott, illetve barkácsolt 

bábokkal bábozás. 

 

Ének-zene: mozgásos 

énekek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Otthon, iskola, reggel, dél, este, reggeli, ebéd, vacsora, anya, apa,  

2-3 foglalkozás, pl. orvos, tanító stb. 

 Kanál, pohár, fésű, autó, baba, telefon, szappan, törülköző, 2-3 

gyümölcs, illetve zöldség neve. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Didaktikus játék 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Közlés megértése, követése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Fogalom – tárgy – tárgykép asszociáció gyakorlása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Differenciálni 2-3 féle anyagot, 

hangot, ízt, szagot. 

2-3 formát egyeztetni, feltűnőbb 

azonosságokat és különbségeket 

észrevenni. 

2 részből álló képet szétszedni, 

később összerakni. 

Kiválasztani több tárgyból, 

képből a megnevezettet. 

Színeket egyeztetni. 

2 elemből ritmikus sort alkotni. 

Ismeretek 

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. A gondolkodás 

fejlesztését szolgáló didaktikai 

Kommunikáció: 

logopédiai 

gyakorlatok, 

szókincsbővítés. 

 

Olvasás-írás: 

finommotorika 

fejlesztése. 
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játékok. 

– ANALIZÁLÓ-

SZINTETIZÁLÓ képesség. 

– IDŐFOGALOM fejlesztése. 

– BESZÉDMEGÉRTÉST 

fejlesztő játékok. 

Beszédfejlesztő didaktikai 

játékok. 

– Játékos ARTIKULÁCIÓS 

gyakorlatok. 

– SZÓKINCSfejlesztés. 

Kultúrtechnikák tanításával 

kapcsolatos didaktikai 

játékok: 

 

Tevékenységek 

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. 

Kirakott tárgyakból egy adott 

tárgy kiválasztása 

/szókincsbővítés/. 

Játékos színegyeztetések, 

párosítások, válogatások, játékos 

összehasonlítások. 

Ritmikus sorok alkotása 2 

elemből. 

Különböző vonalak, minták 

kilépegetése, kirakása játékokkal. 

Játékos instrukciók követése, 

analógiás sorok kirakása – több 

dologból több egyforma 

kiválasztása, kép-tárgy 

egyeztetése, szín, forma 

egyeztetése.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Különböző játékok során használt tárgyak, ízek, szagok. 

Környezetünkben lévő hangok közül néhány. 

Alapvető formák. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 5. Szabályjáték 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Együttműködés társakkal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű szabályok felismerése, megértése és betartása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Bekapcsolódni az egyszerűbb 

szabályjátékokba és 

együttműködni társaival. 

3-4 körjáték, párválasztó 

ismerete. 

5-10 percig elmélyülten 

foglalkozni játékkal. 

Ismeretek 

– Mozgásos szabályjátékok. 

– Értelemfejlesztő 

szabályjátékok. 

 

Tevékenységek 

Páros játékok játszása először 

felnőttel, majd egy társsal. 

Egyszerűbb csoportos 

mozdulatjátékok – körjátékok, 

párválasztók játszása. 

Érzékelést fejlesztő játékok 

játszása.  

Megfigyelést fejlesztő játékok 

játszása, pl.: Mi változott meg? – 

játék három tárggyal. 

Figyelmet fejlesztő 

szabályjátékok három tárggyal – 

a figyelem tartósságának, 

terjedelmének növelése 

különböző játékok játszásával. 

Mozgásnevelés: 

mozgásügyesítés. 

 

Ének-zene: 

ritmuskövetés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Sor, kör, vonal, pár, labda. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 6. Spontán játék 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Játékeszközök használatának ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Társak megkeresése és elfogadása a játék során. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 
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Segítséggel választás a felkínált 

játéklehetőségek közül, adekvát 

játék a játéktárgyakkal. 

Ismeretek 

Spontán játék szabadon választott 

játéktárgyakkal és szabadon 

választott társakkal, 

segítségnyújtás mellett. 

 

Tevékenységek 

Szabad játék bármilyen önállóan 

választott játéktárggyal és társsal.  

A felkínált lehetőségek (a már 

megismert játéktárgyak 

szabadpolcos elhelyezésével) 

közül választás segítséggel. 

Mozgásnevelés: 

dobások, labdás 

gyakorlatok, kéziszer-

gyakorlatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Elérhető játéktárgyak neve. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 7. Szabadban játszható játékok 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Szabálykövetés segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Eszközök figyelmes használata, testi épség megóvására törekvés. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A tanuló tudja elfoglalni magát a 

szabadban, játékot találni 

magának. 

Tudjon figyelni játék közben 

társaira (pl. a homokozóban ne 

szórja a homokot). 

Tudjon futó- és fogójátékokba 

bekapcsolódni. 

Ismeretek 

– Játék a szabadtéri 

foglalkozási eszközökkel. 

– Minden említett játékforma, 

ami a szabadban is játszható. 

 

Tevékenységek 

Hintázás, mászókázás, csúszdázás 

segítséggel. 

Homokozóban építkezés, 

egyszerűbb, nagyobb formák 

megtöltése, kiborítása.  

Homokozóban „főzés”, illetve 

építkezés – forma megtöltése, 

kiborítása. 

Vár, gödör építése. 

Kavicsok rakosgatása. 

Segítség mellett futó- és 

fogójátékok játszása. 

Mozgásnevelés: téri 

tájékozódás. 

Kulcsfogalmak/ Hinta, mászóka, homok, „torta”, „süti”, „vár”, kő, sár, gödör, csúszda, 
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fogalmak fogó, futás. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes együttműködni felnőttel, társaival, játékeszközt a 

gyakorló játékok szintjén adekvátan használni. 

Képes eljátszani kezdetleges szinten a környezetében zajló eseményeket. 

Képes bekapcsolódni a páros, illetve csoportos mozgásos játékba, 

követni a szabályokat, társaira figyelni. 

Képes segítséggel választani a felkínált játéklehetőségek közül, 

adekvátan játszani a játéktárgyakkal. 

Képes elfoglalni magát a meglévő, illetve a készített bábokkal. 

Képes társaival hosszabb ideig balesetmentesen játszani.  
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                                                                    2. évfolyam 

 

A tantárgy célja a második évfolyamon is a segítőkészség és az önfegyelem 

viselkedési formáinak megalapozása, a játékeszközök igazságos elosztásának gyakoroltatása, 

a tevékenység idejének megismertetése, az együttjátszás képességének kialakítása, a játék 

menetében a türelem gyakorlása, képessé tétel a siker és a kudarc feldolgozására, mások 

igényeinek és érzelmi megnyilvánulásának felismerésére, megértésére.  

Segíti a környezetben való tájékozódás erősödését, a hagyományos népi 

gyermekjátékok, mondókák, népmesék, közmondások megismerését. 

Fontos szerepe van mozgásos játékok közben a finommotorika, ügyesség, gyorsaság, 

kitartás fejlesztésében, a játéktevékenység feszültségoldó hatásának felhasználásában, a lelki 

egészség és a saját és társai testi épségének megvédése érdekében az elővigyázatosságra 

felkészítésben. 

Segíti a családi élet szerepeinek megismerését.  

Fejleszti az anyanyelvi kommunikációt, a matematikai kompetenciát, az esztétikai-

művészeti tudatosságot.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gyakorló játék 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás Tárgyak megfogása, elengedése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Testmozgások megfigyelése, utánzása, mozgáskoordináció fejlesztése 

különféle tevékenységekkel. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Felismerni a különböző tárgyak 

hangját, majd a hangot adó 

tárgyat megmutatni. 

Bekapcsolódni a játékos utánzó 

gyakorlatokba. 

Együttműködés, odafigyelés 

különböző járások közben a 

társakra. 

Bekapcsolódni kéz- és ujj-

játékokba. 

A labdát gurítgatni, eldobni. 

A földön kúszó-mászó 

gyakorlatokat végezni, 

alacsonyabb lejtőn fel-, lemászni. 

Játszani rövidebb ideig 

elmélyülten kockákkal, 

Ismeretek 

– Hallásfejlesztés, hang és 

beszéd játékos gyakorlása: 

hangforrások megfigyelése. 

– Beszédfejlesztés, artikulációs 

gyakorlatok. 

– Játékos utánzási gyakorlatok, 

énekes, játékos mondókák 

utánzó mozgással. 

– Kéz- és ujj-játékok. 

– Húzások, labdagyakorlatok. 

– Kúszás, mászás, ugrálás, 

feltérdelés, felülés. 

– Forgások, forgatások, 

egyensúlygyakorlatok. 

Kommunikáció: 

logopédiai 

gyakorlatok. 

 

Mozgásfejlesztés: 

egyensúlygyakorlatok, 

labdás gyakorlatok. 
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Montessori- eszközökkel. 

Nagyobb gyöngyöt felfűzni 

bőrszalagra, damilra (hüvelyk- és 

mutatóujj együttes mozgásának 

differenciáltsága). 

Felismerni különböző tárgyak 

hangját bekötött szemmel, majd 

megmutatni, illetve megnevezni 

azokat. 

– Páros lábon ugrálás játék 

közben. 

– Fogások – látás-fogás 

koordináció kialakítása. 

 

Tevékenységek 

Ajak-, arc-, nyelvjátékok.  

Hangfelismerés, hallásfejlesztés 

kockákkal, csörgőkkel, haranggal, 

a gyerek kelt hangot. 

Hangok gyakorlása (állathangok, 

harang) utánzása, játékokkal való 

ismerkedéskor (autó hangjának 

utánzása tologatás közben). 

Hintáztatás (eleinte felnőtt 

térdén), integetés, kéz- és 

ujjgyakorlatok (mondókákkal 

kísérve).  

Húzogatások, tologatások 

gördeszkán. 

Tárgyak rakosgatása. Kockák 

egymás mellé, egymásra rakása. 

Gyöngyfűzés szabadon, nagyobb 

méretű gyönggyel. 

Homokozás, homok töltése egyik 

vödörből a másikba, kavicsok 

rakosgatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A tevékenységek, tárgyak megnevezése. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Konstrukciós játék, manipulációs gyakorlójáték 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás Egyszerű feladatot megért a tanuló. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Húzó, dugó, csavaró, toló mozdulatok tudatos alkalmazása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Elfoglalni magát fakockával 

rövidebb ideig, elmélyülten 

rakosgatni, eleinte vízszintes 

irányban. 

Összeilleszthető síkidomokból 

Ismeretek 
– Építőkockából egyszerű 

konstrukció készítése. 

– Összeilleszthető síkidomok 

használata. 

– Golyók, pálcák használata. 

Olvasás-írás: 

fimommotorika, szem-

kéz koordináció. 
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kisebb építményeket készíteni, 2-

3 elemet használva. 

Golyókat, pálcikákat használni. 

3-4 játékeszközt megismerni, 

rendeltetéseinek megfelelően 

használni. 

Saját elgondolásokat 

megvalósítani, a véletlenszerűen 

épített konstrukciókat utólag 

megnevezni. 

– Játékszerszámok használata. 

– Előre gyártott elemekből 

konstruálás (a rendelkezésre álló 

építőjátékkal, pl. Lego, Duplo). 

 

Tevékenységek 

Fakocka rakosgatása, építkezés 

vízszintes irányban – egyenes 

vonal végigrakása kockával a 

szőnyegen. 

Összeilleszthető síkidomokból 

térbeli konstrukció építése 2-3 

elem felhasználásával. 

Kisebb térszerkezet építése 

golyókból, pálcikákból. 

Játékszerszámok próbálgatása, pl. 

kalapács, seprű. 

Spontán építés tetszés szerint, az 

építmény utólagos megnevezése. 

Egyszerűbb konstrukciók 

létrehozása (a rendelkezésre álló 

építőjátékból, pl. Lego, Duplo). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ház, kalapács, seprű, torony, vár, híd, vonat, golyó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Szerepjáték 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Egyszerű metakommunikációs jelzések észlelése, értése és használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Azonosulás a választott szereppel. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Szabadidőben a rendelkezésre 

álló eszközöket felhasználva 

eljátszani a környezetében zajló 

eseményeket, kezdetleges szinten. 

Elfoglalni magát a meglévő, 

illetve a készített bábokkal. 

Ismeretek 

– Természeti és társadalmi 

környezet hatásainak 

eljátszása. 

– Gyerekhez közel álló 

felnőttek munkája, 

tevékenységei, környezetben 

történő váratlan események 

eljátszása. 

– Spontán bábozás. 

– Mese dramatizálása. 

 

Kommunikáció: 

szókincsfejlesztés. 

 

Ének-zene: mozgásos 

énekek. 
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Tevékenységek 

Napi tevékenységek eljátszása. 

Szülők munkájának, illetve 

otthoni tevékenységének 

eljátszása. 

Különböző szakmák eljátszása, 

pl. eladó, fodrász, sofőr, postás. 

Kirakott, illetve barkácsolt 

bábokkal bábozás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Otthon, iskola, reggel, dél, este, reggeli, ebéd, vacsora, anya, apa,  

2-3 foglalkozás, pl. orvos, tanító stb. 

 Kanál, pohár, fésű, autó, baba, telefon, szappan, törülköző, 2-3 

gyümölcs, illetve zöldség neve, tanult mesék szereplői. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Didaktikus játék 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Közlés megértése, követése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Fogalom – tárgy – tárgykép asszociáció gyakorlása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Differenciálni 2-3 féle anyagot, 

hangot, ízt, szagot. 

2-3 formát egyeztetni, feltűnőbb 

azonosságokat és különbségeket 

észrevenni. 

2 részből álló képet szétszedni, 

később összerakni. 

Sorba rendezni pár mondatos 

mese képeit. 

Egy (több) információt tartalmazó 

kérést végrehajtani. 

Kiválasztani több tárgyból, 

képből a megnevezettet. 

Színeket egyeztetni. 

2 elemből ritmikus sort alkotni. 

Ismeretek 

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. A gondolkodás 

fejlesztését szolgáló didaktikai 

játékok. 

– ANALIZÁLÓ-

SZINTETIZÁLÓ képesség. 

– LOGIKAI MŰVELETEK 

játékos formái. 

– IDŐFOGALOM fejlesztése. 

Kommunikáció: 

logopédiai 

gyakorlatok, 

szókincsbővítés. 

 

Olvasás-írás: 

finommotorika 

fejlesztése. 
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– BESZÉDMEGÉRTÉST 

fejlesztő játékok. 

Beszédfejlesztő didaktikai 

játékok. 

– Játékos ARTIKULÁCIÓS 

gyakorlatok. 

– SZÓKINCSfejlesztés. 

Kultúrtechnikák tanításával 

kapcsolatos didaktikai 

játékok: 

– SZÁMOLÁS-MÉRÉS és 

OLVASÁS-ÍRÁS körében 

használatos didaktikai 

játékok. 

 

Tevékenységek 

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, lejátszása instrukciók 

alapján. 

Egy információt tartalmazó 

kérések végrehajtására utaló 

játékok játszása. 

Kirakott tárgyakból egy adott 

tárgy kiválasztása 

/szókincsbővítés/. 

Játékos színegyeztetések, 

párosítások, válogatások, játékos 

összehasonlítások. 

Ritmikus sorok alkotása 2 

elemből. 

Különböző vonalak, minták 

kilépegetése, kirakása játékokkal. 

Barkochba-játék játszása. 

Játékos instrukciók követése, 

analógiás sorok kirakása – több 

dologból több egyforma 

kiválasztása, kép-tárgy 

egyeztetése, szín, forma 



849 

 

egyeztetése.  

Mennyiségek játékos 

összehasonlítása, összemérése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Különböző játékok során használt tárgyak, ízek, szagok. 

Környezetünkben lévő hangok közül néhány. 

Alapvető formák. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 5. Szabályjáték 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Együttműködés társakkal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű szabályok felismerése, megértése és betartása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Bekapcsolódni az egyszerűbb 

szabályjátékokba és 

együttműködni társaival. 

3-4 körjáték, párválasztó 

ismerete. 

Betartani a szabályt egyszerűbb 

értelemfejlesztő 

szabályjátékokban. 

5-10 percig elmélyülten 

foglalkozni játékkal. 

Ismeretek 

– Mozgásos szabályjátékok. 

– Értelemfejlesztő 

szabályjátékok. 

 

Tevékenységek 

Gyakorló és szerepjátékok 

játszása, amelyekben a műveletek 

mozzanatai megadott sorrendben 

követik egymást. 

Páros játékok játszása először 

felnőttel, majd egy társsal. 

Egyszerűbb csoportos 

mozdulatjátékok – körjátékok, 

párválasztók játszása. 

Érzékelést fejlesztő játékok 

játszása.  

Megfigyelést fejlesztő játékok 

játszása, pl.: Mi változott meg? – 

játék három tárggyal. 

Figyelmet fejlesztő 

szabályjátékok három tárggyal – 

a figyelem tartósságának, 

terjedelmének növelése 

különböző játékok játszásával. 

Mozgásnevelés: 

mozgásügyesítés. 

 

Ének-zene: 

ritmuskövetés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Sor, kör, vonal, pár, labda. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 6. Spontán játék 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Játékeszközök használatának ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Társak megkeresése és elfogadása a játék során. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Segítséggel választás a felkínált 

játéklehetőségek közül, adekvát 

játék a játéktárgyakkal. 

Ismeretek 

Spontán játék szabadon választott 

játéktárgyakkal és szabadon 

választott társakkal, 

segítségnyújtás mellett. 

 

Tevékenységek 

Szabad játék bármilyen önállóan 

választott játéktárggyal és társsal.  

A felkínált lehetőségek (a már 

megismert játéktárgyak 

szabadpolcos elhelyezésével) 

közül választás segítséggel. 

Mozgásnevelés: 

dobások, labdás 

gyakorlatok, kéziszer-

gyakorlatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Elérhető játéktárgyak neve. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 7. Szabadban játszható játékok 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Szabálykövetés segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Eszközök figyelmes használata, testi épség megóvására törekvés. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A tanuló tudja elfoglalni magát a 

szabadban, játékot találni 

magának. 

Tudjon figyelni játék közben 

társaira (pl. a homokozóban ne 

szórja a homokot). 

Tudjon futó- és fogójátékokba 

bekapcsolódni. 

Ismeretek 

– Játék a szabadtéri 

foglalkozási eszközökkel. 

– Minden említett játékforma, 

ami a szabadban is játszható. 

 

Tevékenységek 

Hintázás, mászókázás, csúszdázás 

segítséggel. 

Homokozóban építkezés, 

Mozgásnevelés: téri 

tájékozódás. 
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egyszerűbb, nagyobb formák 

megtöltése, kiborítása.  

Homokozóban „főzés”, illetve 

építkezés – forma megtöltése, 

kiborítása. 

Vár, gödör építése. 

Kavicsok rakosgatása. 

Segítség mellett futó- és 

fogójátékok játszása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hinta, mászóka, homok, „torta”, „süti”, „vár”, kő, sár, gödör, csúszda, 

fogó, futás. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes együttműködni felnőttel, társaival, játékeszközt a 

gyakorló játékok szintjén adekvátan használni. 

Képes különböző építőjátékokkal, konstrukciós játékok elemeivel 

elmélyülten elfoglalni magát, a kirakott formákat utánozni és önállóan 

alkotni, a megismert eszközöket adekvát módon használni. 

Képes eljátszani kezdetleges szinten a környezetében zajló eseményeket. 

Képes bekapcsolódni és a szabályokat követni a didaktikai játékokban. 

Képes bekapcsolódni a páros, illetve csoportos mozgásos játékba, 

követni a szabályokat, társaira figyelni. 

Képes segítséggel választani a felkínált játéklehetőségek közül, 

adekvátan játszani a játéktárgyakkal. 

Képes elfoglalni magát a meglévő, illetve a készített bábokkal. 

Képes társaival hosszabb ideig balesetmentesen játszani.  
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                                                                      3. évfolyam 

 

A tantárgy szerepe a közösségi játékok során a segítőkészség és az önfegyelem viselkedési 

formáinak fejlesztése, a játékeszközök igazságos elosztásának megerősítése, a közös 

játéktevékenység formáinak bővítése, a türelem, kitartás gyakorlása a játék menetében, a siker 

és a kudarc feldolgozási képességének fejlesztése. Emellett fontos a gyermek 

személyiségének kibontakoztatása alkalmazkodóképességének fejlesztésével, pozitív érzelmi 

légkörű, játékos, változatos helyzetekben. 

Fontos szerepe van a környezetben való téri és időbeni tájékozódás megerősítésében, a 

hagyományos népi gyermekjátékok, mondókák, népmesék, közmondások ismeretének 

bővítésében. 

A tantárgy az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztését az 

alkalmazkodóképesség megerősítésével, a közösségi játékokban a kulturált, kontrollált 

magatartás fejlesztésével, a játéktárgyak megosztási képességének belső igénnyé válásával és 

mások igényeinek figyelembe vételével éri el. 

A tantárgy segíti a reális énkép kialakulását, az önálló, kreatív kezdeményezések 

megjelenését. 

A mozgásos játékok elősegítik a finommotorika, ügyesség, gyorsaság, kitartás 

fejlődését, a játéktevékenység feszültségoldó hatásának segítségével a lelki egészség 

megvédését, képessé tesznek a saját és a társak testi épségének megőrzésére, felkészítenek az 

elővigyázatosságra. 

El lehet érni játék közben a családi élet feladatainak, szerepeinek megismerését, 

elmélyítését, szerepjátékokkal az esetleges családi feszültségek, konfliktusok feloldását. 

A tantárgy fejleszti az anyanyelvi kommunikációt, a matematikai kompetenciát, a 

kezdeményezőkészséget, az önálló és közös tervezés és a szerepek és feladatok elosztásának 

képességét az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképességet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Szerepjáték 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Együttműködés és türelem. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Beszéddel, mozgással kísért játék játszása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Szerepjáték 3-4 gyerek között.  

Egymás „szabályait” elfogadni. 

A környezetében zajló 

eseményeket játékában 

megjeleníteni. 

Bábokkal elfoglalni magát, 

rövidebb eseménysorokat 

eljátszani. 

Ismeretek 

– Családi élet eseményei. 

– Családtagok egymáshoz való 

viszonya, munkájuk. 

– Felnőttek tevékenységei, 

munkái, váratlan események. 

Tevékenységek 

Napi programok eljátszása, 

időbeliség figyelembevételével. 

Kommunikáció: 

foglalkozások, család, 

mesék. 

 

Ének-zene: felelgetős 

játékok. 



853 

 

Bekapcsolódni dramatizálásba, 

neki megfelelő szerepet 

eljátszani. 

Baba gondozása. 

Családi kapcsolatok eljátszása 

(anya, nagymama, testvér). 

Különböző munkák eljátszása 

(mosogatás, seprés). 

Különböző foglalkozások 

eljátszása (boltos, fodrász, orvos).  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reggel-reggeli, dél-ebéd, este-vacsora, testrészek, 

néhány konyhai, illetve fürdőszobai eszköz, néhány élelmiszer, gyümölcs, 

zöldség, 

tanult mesék új fogalmai. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Didaktikus játék 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Szerep és beszéd összhangja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Logikai és funkcionális összefüggések észrevétele. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Differenciálni 6-8 féle hangot.  

Megnevezni az alapszíneket.  

Ismerni testrészeit, érzékszerveit.  

Felismerni a napszakokat képek 

alapján. 

6-8 képből álló eseménysor képeit 

sorba rakni.  

3 elemből ritmikus sorokat 

alkotni (betűkből, számjegyekből 

is). 

Ismerni a sok-kevés, kicsi-nagy 

fogalmakat és használni ezeket. 

A tanult formákat megnevezni. 

Magánhangzókat, számjegyeket 

egyeztetni, kilépni, végigrakni.  

Szabályokat követni a didaktikai 

játékok során. 

Ismeretek 

– FIGYELEM, EMLÉKEZET, 

ÉRZÉKELÉS: hallási 

figyelem, hallási 

diszkrimináció fejlesztése, 

ízlelés, szaglás fejlesztése. 

– ANALIZÁLÓ-

SZINTETIZÁLÓ képesség 

fejlesztése. 

– Beszédfejlesztő didaktikai 

játékok, ARTIKULÁCIÓS 

gyakorlatok. 

– BESZÉDMEGÉRTÉST 

fejlesztő játékok, SZÓKINCS 

bővítése.  

Tevékenységek 

„Zsákbamacska” játék játszása, a 

kitapintott tárgy utólagos 

megnevezése. 

Magas-mély differenciálása, halk-

hangos differenciálása különböző 

játékok során. 

Tárgyak megfigyelése (kirakott 

Olvasás- írás: 

térorientációs 

gyakorlatok.  

 

Számolás, mérés: 

tájékozódás, 

összefüggések 

felismerése. 
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tárgyak figyelése, majd letakarás 

után a megfigyelt tárgyak 

felsorolása). 

Mi hiányzik? képkiegészítés – pl. 

arcon érzékszervek, házon ablak. 

3 információt tartalmazó 

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. 

 „Gondoltam valamire” játék.  

Különböző szín, forma, 

válogatása, játékkal kirakása, 

kilépése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

„Gondoltam valamire” játék során szóba kerülő tárgyak, állatok. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Szabályjáték 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Elmélyült játék. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szabályok megértése, elfogadása, az előforduló viták közös rendezése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Bekapcsolódni, aktívan részt 

venni a mozgásos 

szabályjátékokban. 

A szabályokat követni, társaira 

figyelni. 

A vereséget elfogadni, elviselni. 

Értelemfejlesztő 

szabályjátékokban a szabályokat 

követni: 

20-30 percig képes legyen 

odafigyelni a tanuló egy-egy 

szabályjáték menetére. 

Ismeretek 

– Mozgásos szabályjátékok. 

– Értelemfejlesztő 

szabályjátékok. 

 

Tevékenységek 

Csoportos mozdulatjátékok 

játszása, különböző 

körjátékokban, párválasztókban 

részvétel. 

Labdajátékok játszása – célba 

dobások: gurítás, dobás 

egymásnak. 

Mozgásnevelés: labdás 

gyakorlatok, 

sorversenyek. 

 

Ének-zene: körjátékok, 

párválasztók. 
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Türelmesen kivárni, amíg sorra 

kerül. 

Csoportos ügyességi játékok 

(kötélhúzás, kosárba dobás, 

futójátékok). 

Könnyebb versenyjátékok 

játszása – egyéni, illetve 

csoportos versengésekben való 

részvétel. 

Érzékelést fejlesztő játékok 

játszása. 

Megfigyelést fejlesztő játékok 

játszása (Mi változott meg? 6-8 

tárggyal). 

Figyelmet fejlesztő játékok.  

Szelektív figyelmi funkciók 

fejlesztése (méret- és 

formaérzékelő játékok játszása 

bekötött szemmel). 

Társasjátékok játszása közösen, 

illetve egyszerűbbeket párban 

(színegyeztetésen alapuló 

lépegetés). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Pár, sor, kör, vonal, labda, dobás, gurítás, futás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Spontán játék 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Érdeklődés játéktárgyak iránt, kreativitás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szabályok betartása, játékeszközök közül választás. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Segítséggel a felkínált 

játéklehetőségek közül választani, 

adekvátan játszani a 

rendelkezésére álló játékokkal. 

Ismeretek 

Spontán játék szabadon választott 

játékokkal és szabadon választott 

társakkal, segítségnyújtás mellett. 

 

Tevékenység 

Szabad játék bármilyen önállóan 

választott játéktárggyal és társsal.  

A felkínált lehetőségek közül 

választás segítséggel (a már 

megismert játéktárgyak 

szabadpolcos elhelyezésével). 

Kommunikáció: 

beszélgetés, egyszerű 

szófordulatok, 

szókincs. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elérhető játéktárgyak neve.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
7. Szabadban játszható játékok 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Balesetek elkerülése, megfelelő óvatosság. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Türelmes várakozás a játékeszköz használatára. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Betartani a balesetvédelmi 

szabályokat játék közben. 

Ismeretek 

– Játék játszótéri eszközökön. 

– Minden említett játékforma, 

ami a szabadban is játszható. 

– Játék a természet kínálta 

játékokkal. 

– Télen: hógolyózás, szánkózás, 

hóemberépítés. 

 

Tevékenységek 

Hintázás, csúszdázás, 

mászókázás, rollerezés, tricikli 

használata. 

Homokozóban építkezés, 

formatöltés-kiöntés, vár, gödör, 

alagút építése.  

Fára mászás. Aszfaltra rajzolás. 

Ugróiskola. 

Ugrókötél, hullahopp-karika 

használata. 

Kavicsokkal sorkirakás, 

válogatás. 

Futó- és fogójátékok játszása. 

Hógolyózás, szánkózás 

segítséggel. 

Ábrázolás, alakítás: 

formázások különböző 

anyagokból. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hinta, mászóka, homok, víz, sár, vár, gödör, alagút, fa, ág, kavics, kő, 

fogó, futás, 

hó, hógolyó, hóember, szánkó. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes bekapcsolódni a dramatizálásba, neki megfelelő szerepet 

vállalni. 

Képes szabályokat elfogadni és követni a tárgyakkal folytatott 

tevékenység közben. 

Képes figyelni az akusztikus, vizuális, kinesztetikus ingerekre, a téri 

orientációs képesség alakulására, a sorrendiség alapjaira. 

Képes együtt játszani társaival és egyszerű játékszabályokat betartani.  

Képes fogni, emelni, letenni, összeilleszteni, dobni, gurítani, nyitni, 

csukni, játékon keresztül az anyagok, tárgyak alapvető tulajdonságaival 

ismerkedni. 

Képes önállóan kitalált tevékenységeket játszani növekvő időtartamban, 

tárgyakat mással helyettesíteni. 

Képes betartani a balesetvédelmi szabályokat játék közben. 
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4. évfolyam 

 

 

A tantárgy szerepe negyedik évfolyamon is, egyre fokozódó mértékben a közösségi játékok 

során a segítőkészség és az önfegyelem viselkedési formáinak fejlesztése, a játékeszközök 

igazságos elosztásának megerősítése, a közös játéktevékenység formáinak bővítése, a türelem, 

kitartás gyakorlása a játék menetében, a siker és a kudarc feldolgozási képességének 

fejlesztése. Emellett fontos a gyermek személyiségének kibontakoztatása 

alkalmazkodóképességének fejlesztésével, pozitív érzelmi légkörű, játékos, változatos 

helyzetekben. 

Fontos szerepe van a környezetben való téri és időbeni tájékozódás megerősítésében, a 

hagyományos népi gyermekjátékok, mondókák, népmesék, közmondások ismeretének 

bővítésében. 

A tantárgy az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztését az 

alkalmazkodóképesség megerősítésével, a közösségi játékokban a kulturált, kontrollált 

magatartás fejlesztésével, a játéktárgyak megosztási képességének belső igénnyé válásával és 

mások igényeinek figyelembe vételével éri el. 

A tantárgy segíti a reális énkép kialakulását, az önálló, kreatív kezdeményezések 

megjelenését. 

A mozgásos játékok elősegítik a finommotorika, ügyesség, gyorsaság, kitartás 

fejlődését, a játéktevékenység feszültségoldó hatásának segítségével a lelki egészség 

megvédését, képessé tesznek a saját és a társak testi épségének megőrzésére, felkészítenek az 

elővigyázatosságra. 

El lehet érni játék közben a családi élet feladatainak, szerepeinek megismerését, 

elmélyítését, szerepjátékokkal az esetleges családi feszültségek, konfliktusok feloldását. 

A tantárgy fejleszti az anyanyelvi kommunikációt, a matematikai kompetenciát, a 

kezdeményezőkészséget, az önálló és közös tervezés és a szerepek és feladatok elosztásának 

képességét az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképességet. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Szerepjáték 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás Együttműködés és türelem. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Beszéddel, mozgással kísért játék játszása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Szerepjáték 3-4 gyerek között.  

Egymás „szabályait” elfogadni. 

A környezetében zajló 

eseményeket játékában 

megjeleníteni. 

Ismeretek 

– Élmények eljátszása. 

– Felnőttek tevékenységei, 

munkái, váratlan események. 

– Bábozás, dramatizálás. 

 

Tevékenységek 

Kommunikáció: 

foglalkozások, család, 

mesék. 

 

Ének-zene: felelgetős 

játékok. 
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Bábokkal elfoglalni magát, 

rövidebb eseménysorokat 

eljátszani. 

Bekapcsolódni dramatizálásba, 

neki megfelelő szerepet 

eljátszani. 

Napi programok eljátszása, 

időbeliség figyelembevételével. 

Baba gondozása. 

Családi kapcsolatok eljátszása 

(anya, nagymama, testvér). 

Különböző munkák eljátszása 

(mosogatás, seprés). 

Különböző foglalkozások 

eljátszása (boltos, fodrász, orvos).  

Többször hallott és látott mese 

bábozása, a szöveg hallgatása 

közben. 

2-5 szereplős mesék 

dramatizálása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reggel-reggeli, dél-ebéd, este-vacsora, testrészek, 

néhány konyhai, illetve fürdőszobai eszköz, néhány élelmiszer, gyümölcs, 

zöldség, 

tanult mesék új fogalmai. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Didaktikus játék 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Szerep és beszéd összhangja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Logikai és funkcionális összefüggések észrevétele. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Differenciálni 6-8 féle hangot.  

Megnevezni az alapszíneket.  

Ismerni testrészeit, érzékszerveit.  

Felismerni a napszakokat képek 

alapján. 

6-8 képből álló eseménysor képeit 

sorba rakni.  

3 elemből ritmikus sorokat 

alkotni (betűkből, számjegyekből 

is). 

Ismerni a sok-kevés, kicsi-nagy 

fogalmakat és használni ezeket. 

A tanult formákat megnevezni. 

Magánhangzókat, számjegyeket 

Ismeretek 

– ANALIZÁLÓ-

SZINTETIZÁLÓ képesség 

fejlesztése. 

– LOGIKAI MŰVELETEK 

játékos formái. 

– IDŐFOGALOM, időbeli 

tájékozódás fejlesztése. 

– Beszédfejlesztő didaktikai 

játékok, ARTIKULÁCIÓS 

gyakorlatok. 

– BESZÉDMEGÉRTÉST 

fejlesztő játékok, SZÓKINCS 

bővítése. Kultúrtechnikák 

tanításával kapcsolatos 

didaktikai játékok: 

– SZÁMOLÁS-MÉRÉS és 

Olvasás- írás: 

térorientációs 

gyakorlatok.  

 

Számolás, mérés: 

tájékozódás, 

összefüggések 

felismerése. 
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egyeztetni, kilépni, végigrakni.  

Szabályokat követni a didaktikai 

játékok során. 

OLVASÁS-ÍRÁS során 

alkalmazott didaktikai 

játékok. 

 

Tevékenységek 

„Zsákbamacska” játék játszása, a 

kitapintott tárgy utólagos 

megnevezése. 

Magas-mély differenciálása, halk-

hangos differenciálása különböző 

játékok során. 

Tárgyak megfigyelése (kirakott 

tárgyak figyelése, majd letakarás 

után a megfigyelt tárgyak 

felsorolása). 

Mi hiányzik? képkiegészítés – pl. 

arcon érzékszervek, házon ablak. 

5-6 képből álló eseménysor sorba 

rendezése, pl. virág növekedése. 

3 információt tartalmazó 

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. 

 „Gondoltam valamire” játék.  

Különböző szín, forma, 

magánhangzó, 

számjegyegyeztetések, 

magánhangzók, számjegyek 

válogatása, játékkal kirakása, 

kilépése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

„Gondoltam valamire” játék során szóba kerülő tárgyak, állatok. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Szabályjáték 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Elmélyült játék. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Szabályok megértése, elfogadása, az előforduló viták közös rendezése. 
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céljai 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Bekapcsolódni, aktívan részt 

venni a mozgásos 

szabályjátékokban. 

A szabályokat követni, társaira 

figyelni. 

A vereséget elfogadni, elviselni. 

Értelemfejlesztő 

szabályjátékokban a szabályokat 

követni: 

20-30 percig képes legyen 

odafigyelni a tanuló egy-egy 

szabályjáték menetére. 

Türelmesen kivárni, amíg sorra 

kerül. 

Ismeretek 

– Mozgásos szabályjátékok. 

– Értelemfejlesztő 

szabályjátékok. 

 

Tevékenységek 

Csoportos mozdulatjátékok 

játszása, különböző 

körjátékokban, párválasztókban 

részvétel. 

Labdajátékok játszása – célba 

dobások: gurítás, dobás 

egymásnak. 

Csoportos ügyességi játékok 

(kötélhúzás, kosárba dobás, 

futójátékok). 

Könnyebb versenyjátékok 

játszása – egyéni, illetve 

csoportos versengésekben való 

részvétel. 

Érzékelést fejlesztő játékok 

játszása. 

Megfigyelést fejlesztő játékok 

játszása (Mi változott meg? 6-8 

tárggyal). 

Figyelmet fejlesztő játékok.  

Szelektív figyelmi funkciók 

fejlesztése (méret- és 

formaérzékelő játékok játszása 

bekötött szemmel). 

Társasjátékok játszása közösen, 

illetve egyszerűbbeket párban 

(színegyeztetésen alapuló 

lépegetés). 

Mozgásnevelés: labdás 

gyakorlatok, 

sorversenyek. 

 

Ének-zene: körjátékok, 

párválasztók. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Pár, sor, kör, vonal, labda, dobás, gurítás, futás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Spontán játék 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Érdeklődés játéktárgyak iránt, kreativitás. 

A tematikai egység Szabályok betartása, játékeszközök közül választás. 



862 

 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Segítséggel a felkínált 

játéklehetőségek közül választani, 

adekvátan játszani a 

rendelkezésére álló játékokkal. 

Ismeretek 

Spontán játék szabadon választott 

játékokkal és szabadon választott 

társakkal, segítségnyújtás mellett. 

 

Tevékenység 

Szabad játék bármilyen önállóan 

választott játéktárggyal és társsal.  

A felkínált lehetőségek közül 

választás segítséggel (a már 

megismert játéktárgyak 

szabadpolcos elhelyezésével). 

Kommunikáció: 

beszélgetés, egyszerű 

szófordulatok, 

szókincs. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elérhető játéktárgyak neve.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
7. Szabadban játszható játékok 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás Balesetek elkerülése, megfelelő óvatosság. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Türelmes várakozás a játékeszköz használatára. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Betartani a balesetvédelmi 

szabályokat játék közben. 

Ismeretek 

– Játék játszótéri eszközökön. 

– Minden említett játékforma, 

ami a szabadban is játszható. 

– Játék a természet kínálta 

játékokkal. 

– Télen: hógolyózás, szánkózás, 

hóemberépítés. 

 

Tevékenységek 

Hintázás, csúszdázás, 

mászókázás, rollerezés, tricikli 

használata. 

Homokozóban építkezés, 

formatöltés-kiöntés, vár, gödör, 

alagút építése.  

Fára mászás. Aszfaltra rajzolás. 

Ábrázolás, alakítás: 

formázások különböző 

anyagokból. 
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Ugróiskola. 

Ugrókötél, hullahopp-karika 

használata. 

Kavicsokkal sorkirakás, 

válogatás. 

Futó- és fogójátékok játszása. 

Hógolyózás, szánkózás 

segítséggel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hinta, mászóka, homok, víz, sár, vár, gödör, alagút, fa, ág, kavics, kő, 

fogó, futás, 

hó, hógolyó, hóember, szánkó. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes bekapcsolódni a dramatizálásba, neki megfelelő szerepet 

vállalni. 

Képes szabályokat elfogadni, követni és újakat alkotni a tárgyakkal 

folytatott tevékenység közben. 

Képes figyelni az akusztikus, vizuális, kinesztetikus ingerekre, a téri 

orientációs képesség alakulására, a sorrendiség alapjaira. 

Képes együtt játszani társaival és egyszerű játékszabályokat betartani.  

Képes fogni, emelni, letenni, összeilleszteni, dobni, gurítani, nyitni, 

csukni, játékon keresztül az anyagok, tárgyak alapvető tulajdonságaival 

ismerkedni. 

Képes önállóan kitalált tevékenységeket játszani növekvő időtartamban, 

tárgyakat mással helyettesíteni. 

Képes betartani a balesetvédelmi szabályokat játék közben. 
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                                                TÁRSADALMI ISMERETEK 

 

 

 

Óraszámok 

 

Évfolyamok 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám               1 1 2 2 

Éves óraszám                        

 

   37  37 74 74 

 

 

 

 

 

Témakörök 

 

Témakör     Évfolyamok 

5.  6. 7. 8. 
Személyi adatok – Önismeret – Társas kapcsolatok 

 
x x x x 

Lakóhelyismeret – Közlekedésre nevelés 

 
x x x x 

Történelmi ismeretek – Társadalmi ünnepek 

 
  x x 

Felkészülés a felnőtt létre – Állampolgári ismeretek 

 
  x x 

 
 

5–8. évfolyam 

 

A tantárgy célja bővíteni a tanulók azon ismereteit, amelyek a társadalmi környezet jobb 

megismerését segítik elő. Feladata, hogy a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanuló szerezzen 

gyakorlati ismereteket a szűkebb és tágabb környezetben, valamint sajátítsa el a társadalmi 

elvárásoknak megfelelő szociális készségeket. Fokozódó önállósággal tudja alkalmazni a 

beszédfejlesztés tantárgy témakörein belül tanult ismereteket, fejleszti a kifejezőkészséget és 

bővíti a szókincset. 

A pedagógusok teremtsenek lehetőséget arra, hogy a tanuló elemi szinten megismerje 

saját és más állampolgárok jogait és kötelességeit, bővíthesse látókörét, hogy tágabb 

környezetét pontosabban megismerje, és segítséggel tudja használni a szolgáltató- és 

közintézményeket. 

Gyakorlási lehetőséget kell adni arra, hogy a tanuló megfelelően alkalmazza a tanult 

viselkedési és magatartási normákat, érintkezési formákat a mindennapi élethelyzetekben, 

tudja a konfliktushelyzeteket egyes szituációkban felismerni, és begyakorolt 

konfliktuskezelési minták segítségével igyekezzen azokat megoldani. 
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                                                          5. évfolyam 

 

A tantárgy az erkölcsi nevelést az iskolai közösség szabályainak megismertetésével, 

betartatásával, az iskolai példaképek bemutatásával, a segítőkészségre és az egymásra való 

odafigyelésre neveléssel segíti. Kialakítja a viselkedés önszabályozási igényét. 

A nemzeti azonosságtudat fejlődését, hazafias nevelést erősíti a nemzeti ünnepek 

iskolai rendezvényekkel történő megemlékezéseire készülődés, és aktív részvétel során az 

ismeretek bővülése a nemzeti jelképekről; az ünnepek legfontosabb történelmi szereplői 

példamutató magatartásának és az ünnepi szimbólumoknak a megismerése. 

A tantárgy az állampolgárságra, demokráciára nevelésben a társas lét különböző 

szintjein (család, osztályközösség, iskolai közösség) a közösségi szabályok 

megismertetésével, tudatos követésével, a feladatok vállalásával, a közösségért végzett vállalt 

feladatok kivitelezésére törekvéssel kapcsolódik. A tantárgy tematikája segíti az alapvető, 

személyes adatok jelentőségének felismerését. 

Az önismeret és társas kultúra fejlesztésében fontos szerepet tölt be a saját és a társak belső 

tulajdonságainak feltérképezésére, a pozitív tulajdonságok, személyiségvonások 

felismerésére, megerősítésére neveléssel. A társakkal való együttműködés során segíti a közös 

vélemény kialakítására és a demokratikus döntések meghozatalára törekvést. 

A tantárgy fontos szerepet tölt be a családi életre nevelésben a szűk család rokoni 

kapcsolatainak, a családban betöltött szerepeknek, az ahhoz kapcsolódó feladatoknak, és a 

család legfontosabb személyes adatainak megismertetésével. 

A másokért vállalt felelősséget és az önkéntességet a mások külső és belső 

tulajdonságainak megismerésével, a megértés, az elfogadás és a toleráns viselkedés 

jelentőségének felismerésével és az egymás segítésére neveléssel támogatja. 

A pályaorientáció területén a tantárgy különösen fontos szerepet tölt be a reális 

önértékelés és a képességek korlátainak, a közösségi vállalások és az egyéni célok 

lehetőségeinek felismertetésével. 

Az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületet a személyes adatok és a lakóhely 

legfontosabb ismereteinek elsajátítása, és az ezekkel kapcsolatos szókincs bővítése segíti. 

A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztésében a személyes adatok 

felhasználási színtereinek megismertetésével, a legfontosabb közlekedési szokások és 

szabályok betartására ösztönzéssel kapcsolódik. 

Az önállóság és a feladatvállalások fejlesztése az egyéni képességek figyelembe 

vételével támogatja a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciaterületet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Személyi adatok – Önismeret – Társas kapcsolatok 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás A tanuló részben ismeri személyes adatait. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Saját tulajdonságok megismerése, törekvés a hibák javítására. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Személyes adatokat ismerni. 

– Ismerni az iskola címét, a 

tanárok nevét. 

Ismeretek 

– Személyes adatok. 

– Családi munkamegosztás. 

Ábrázolás-alakítás: 

portré rajza barátról, 

önarckép. 
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– Külső és belső 

tulajdonságokat differenciálni, 

segítséggel megnevezni és 

felismerni. 

– Az alapvető viselkedési 

szabályokat ismerni, 

figyelmeztetésre használni 

azokat. 

– A helyes viselkedés 

formáinak, fordulatainak 

ismerete, saját érzelmeinek 

kezelése. 

Feladatom a családban. 

– Szülők foglalkozása, 

munkahelye. 

– Önismeret. Énkép. 

Tulajdonságok. 

– Viselkedés, különböző 

élethelyzetekben, iskolában 

tanórán, kötetlen 

foglalkozásokon. 

– Segítés másokon. 

 

Tevékenységek 

Születési anyakönyvi kivonat, 

diákigazolvány, iskolai napló 

adatainak nézegetése, 

összevetése.  

A szülők foglalkozására 

vonatkozó eszközök, képek 

megtekintése, ha van rá lehetőség, 

tanulmányi séta keretében néhány 

munkahely felkeresése.  

Milyen vagyok én? Önjellemzés 

(külső és belső tulajdonságok). 

Viselkedés családi események 

(esküvő, születés, gyász, temetés) 

során. 

Képek, könyvek, filmek 

(filmrészletek) megtekintése.  

Saját élményekről beszámoló, rajz 

készítése. 

Szituációs játék, eltérő 

szerepekben. 

Szituációk, reakciók, az indulatok 

levezetése.  

Beszélgetés, csoportosítás. 

Szituációs játék. 

Tulajdonságok megnevezése, 

csoportosítása. 

 

Kommunikáció: 

előkészület a felnőtt 

életre: személyes 

adatok, foglalkozások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vezetéknév, keresztnév, leánykori név, foglalkozás, munkahely, lakcím, 

születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, személyes adatok. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Lakóhelyismeret – Közlekedésre nevelés 

Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás Szabályok betartása. 

A tematikai egység Biztonságos közlekedés alapozása.  



867 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– A tanuló lakóhelyének 

megnevezése. 

– Az iskola és otthon 

útvonalának ismerete. 

– Ismerni az irányokat. 

– Ismerni és alkalmazni a 

térkép jelzéseit. 

– A falu és város közötti 

különbség ismerete. 

Térképen megtalálni saját 

lakóhelyét. 

– A térkép színeit, a térkép 

fontos jelzéseit (város, határ, 

úthálózat) leolvasni. 

– Jelentősebb folyóink nevét, 

tájegységét, települését 

ismerni. 

– Tájékozódni a földgömbön, 

megkeresni és megmutatni 

Magyarországot és néhány 

szomszédos országot. 

– Ismerni a közlekedés elemi 

szabályait. 

– A kerékpárosokra vonatkozó 

szabályokat ismerni és 

gyakorolni közlekedési 

parkban, gyér forgalmú 

területen. 

Ismeretek 

– A szűkebb lakóhely jellemzői. 

– Tágabb lakóhely: városunk – 

településünk – országunk. 

– Tájékozódás a térképen. 

– Felszíni formák – színük a 

térképen. 

– Vizek, föld alatti forrás, 

termálvíz. 

– Szomszédos országok. 

– A közlekedési szabályok 

átismétlése, kiegészítése. 

– A kerékpárosokra vonatkozó 

szabályok. 

– Közlekedési eszközök– 

(szárazföldi, vízi, légi).  

– A tömegközlekedés feltételei 

(jegyváltás, kísérő 

dokumentum). 

 

Tevékenység 

Beszélgetés, képek nézegetése. 

Összehasonlítás, képválogatás. 

Saját település kisebb területeinek 

elnevezései (városrész régi neve). 

Budapest – főváros. Falu – város – 

főváros jellemzői. 

Kép, térkép, könyvek, albumok 

nézegetése.  

Földgömb, térkép, képek 

használata. 

Hegy, völgy, domb, síkság 

kialakítása terepasztalon. 

Kirándulás, a felszíni formák 

megismerése a valóságban. 

A vizek jelölése a térképen. Föld 

feletti vizek: patak, folyó, tó.  

Más országok megnevezése, 

fővárosok, képek gyűjtése. 

Közlekedési szabályok, táblák, 

jelzések válogatása, csoportosítása 

(tiltó- és tájékoztató táblák). 

Megfigyelés, beszélgetés, rajzolás, 

színezés.  

Tanulmányi séta. Szerepjáték, 

Ábrázolás-alakítás: 

formakitöltés, színezés. 

 

Kommunikáció: 

tájékozódás térben - 

utca, közlekedés. 



868 

társasjáték használata. 

A szabályok biztos ismerete és 

gyakorlása.  

Mi a teendő, ha leáll a közlekedés 

valamilyen okból. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közlekedés, zebra, gyalogos, átkelőhely, veszély, baleset, irányok, 

közlekedési eszközök, jármű, jegy, kerékpár, felszereltség. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes legfontosabb személyi adatait, lakóhelye, iskolája címét 

közölni. 

Képes megfelelően alkalmazni a tanult viselkedési és magatartási 

normákat, érintkezési formákat a mindennapi élethelyzetekben. 

Képes a gyalogos közlekedés főbb szabályai szerint közlekedni, 

segítséggel a tömegközlekedési járműveket használni. 

Ismeri az útvonalat és a járműveket, amelyekkel az iskolába jár. 
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6. évfolyam 

 

A tantárgy a hatodik évfolyamon is segíti az egymásra való odafigyelést. Kialakítja a 

viselkedés önszabályozási igényét. 

Erősíti a nemzeti azonosságtudatot, megismerteti a közösségi szabályokat, segíti a 

tudatos követésüket, a közösségért végzett vállalt feladatok kivitelezését, a személyes adatok 

jelentőségének felismerését. 

           Fontos szerepet tölt be a saját és a társak belső tulajdonságainak feltérképezésére, a 

pozitív tulajdonságok, személyiségvonások felismerésére. A társakkal való együttműködés 

során segíti a közös vélemény kialakítására és a demokratikus döntések meghozatalára 

törekvést. 

Fontos szerepet tölt be a családi életre nevelésben a szűk család rokoni kapcsolatainak, 

a családban betöltött szerepeknek, az ahhoz kapcsolódó feladatoknak, és a család 

legfontosabb személyes adatainak megismertetésével. 

A másokért vállalt felelősséget és az önkéntességet a mások külső és belső 

tulajdonságainak megismerésével, a megértés, az elfogadás és a toleráns viselkedés 

jelentőségének felismerésével és az egymás segítésére neveléssel támogatja. 

A pályaorientáció területén a tantárgy különösen fontos szerepet tölt be a reális 

önértékelés és a képességek korlátainak, a közösségi vállalások és az egyéni célok 

lehetőségeinek felismertetésével. 

Az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületet a személyes adatok és a lakóhely 

legfontosabb ismereteinek elsajátítása, és az ezekkel kapcsolatos szókincs bővítése segíti. 

A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztésében a személyes adatok 

felhasználási színtereinek megismertetésével, a legfontosabb közlekedési szokások és 

szabályok betartására ösztönzéssel kapcsolódik. 

Az önállóság és a feladatvállalások fejlesztése az egyéni képességek figyelembe 

vételével támogatja a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciaterületet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Személyi adatok – Önismeret – Társas kapcsolatok 

Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás A tanuló részben ismeri személyes adatait. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Saját tulajdonságok megismerése, törekvés a hibák javítására. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Személyes adatokat ismerni. 

– Ismerni az iskola címét, a 

tanárok nevét. 

– Külső és belső 

tulajdonságokat differenciálni, 

segítséggel megnevezni és 

felismerni. 

– Az alapvető viselkedési 

szabályokat ismerni, 

figyelmeztetésre használni 

Ismeretek 

– Személyes adatok. 

– Családi munkamegosztás. 

Feladatom a családban. 

– Szülők foglalkozása, 

munkahelye. 

– Önismeret. Énkép. 

Tulajdonságok. 

– Viselkedés, különböző 

élethelyzetekben, iskolában 

Ábrázolás-alakítás: 

portré rajza barátról, 

önarckép. 

 

Kommunikáció: 

előkészület a felnőtt 

életre: személyes 

adatok, foglalkozások. 
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azokat. 

– A helyes viselkedés 

formáinak, fordulatainak 

ismerete, saját érzelmeinek 

kezelése. 

tanórán, kötetlen 

foglalkozásokon. 

– Segítés másokon. 

 

Tevékenységek 

Születési anyakönyvi kivonat, 

diákigazolvány, iskolai napló 

adatainak nézegetése, 

összevetése.  

A szülők foglalkozására 

vonatkozó eszközök, képek 

megtekintése, ha van rá lehetőség, 

tanulmányi séta keretében néhány 

munkahely felkeresése.  

Milyen vagyok én? Önjellemzés 

(külső és belső tulajdonságok). 

Viselkedés családi események 

(esküvő, születés, gyász, temetés) 

során. 

Képek, könyvek, filmek 

(filmrészletek) megtekintése.  

Saját élményekről beszámoló, rajz 

készítése. 

Szituációs játék, eltérő 

szerepekben. 

Szituációk, reakciók, az indulatok 

levezetése.  

Beszélgetés, csoportosítás. 

Szituációs játék. 

Tulajdonságok megnevezése, 

csoportosítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vezetéknév, keresztnév, leánykori név, foglalkozás, munkahely, lakcím, 

születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, személyes adatok. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Lakóhelyismeret – Közlekedésre nevelés 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Szabályok betartása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Biztonságos közlekedés alapozása.  

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– A tanuló lakóhelyének 

megnevezése. 

– Az iskola és otthon 

Ismeretek 

– A szűkebb lakóhely jellemzői. 

– Tágabb lakóhely: városunk – 

Ábrázolás-alakítás: 

formakitöltés, színezés. 
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útvonalának ismerete. 

– Ismerni az irányokat. 

– Ismerni és alkalmazni a 

térkép jelzéseit. 

– A falu és város közötti 

különbség ismerete. 

Térképen megtalálni saját 

lakóhelyét. 

– A térkép színeit, a térkép 

fontos jelzéseit (város, határ, 

úthálózat) leolvasni. 

– Jelentősebb folyóink nevét, 

tájegységét, települését 

ismerni. 

– Tájékozódni a földgömbön, 

megkeresni és megmutatni 

Magyarországot és néhány 

szomszédos országot. 

– Ismerni a közlekedés elemi 

szabályait. 

– A kerékpárosokra vonatkozó 

szabályokat ismerni és 

gyakorolni közlekedési 

parkban, gyér forgalmú 

területen. 

településünk – országunk. 

– Tájékozódás a térképen. 

– Felszíni formák – színük a 

térképen. 

– Vizek, föld alatti forrás, 

termálvíz. 

– Szomszédos országok. 

– A közlekedési szabályok 

átismétlése, kiegészítése. 

– A kerékpárosokra vonatkozó 

szabályok. 

– Közlekedési eszközök– 

(szárazföldi, vízi, légi).  

– A tömegközlekedés feltételei 

(jegyváltás, kísérő 

dokumentum). 

 

Tevékenység 

Beszélgetés, képek nézegetése. 

Összehasonlítás, képválogatás. 

Saját település kisebb területeinek 

elnevezései (városrész régi neve). 

Budapest – főváros. Falu – város – 

főváros jellemzői. 

Kép, térkép, könyvek, albumok 

nézegetése.  

Földgömb, térkép, képek 

használata. 

Hegy, völgy, domb, síkság 

kialakítása terepasztalon. 

Kirándulás, a felszíni formák 

megismerése a valóságban. 

A vizek jelölése a térképen. Föld 

feletti vizek: patak, folyó, tó.  

Más országok megnevezése, 

fővárosok, képek gyűjtése. 

Közlekedési szabályok, táblák, 

jelzések válogatása, csoportosítása 

(tiltó- és tájékoztató táblák). 

Megfigyelés, beszélgetés, rajzolás, 

színezés.  

Tanulmányi séta. Szerepjáték, 

társasjáték használata. 

A szabályok biztos ismerete és 

gyakorlása.  

Mi a teendő, ha leáll a közlekedés 

valamilyen okból. 

Kommunikáció: 

tájékozódás térben - 

utca, közlekedés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közlekedés, zebra, gyalogos, átkelőhely, veszély, baleset, irányok, 

közlekedési eszközök, jármű, jegy, kerékpár, felszereltség. 
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A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes legfontosabb személyi adatait, lakóhelye, iskolája címét 

közölni. 

Képes megfelelően alkalmazni a tanult viselkedési és magatartási 

normákat, érintkezési formákat a mindennapi élethelyzetekben. 

Képes a gyalogos közlekedés főbb szabályai szerint közlekedni, 

segítséggel a tömegközlekedési járműveket használni. 

Ismeri az útvonalat és a járműveket, amelyekkel az iskolába jár. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. évfolyam 
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A tantárgy fontos szerepet tölt be az erkölcsi nevelésben a szűkebb társadalmi közösségből 

vett pozitív példák megismertetése által, az igazságos és segítőkész magatartás kialakításával, 

a társas kapcsolatokban a szociális konvenciók helyes alkalmazására neveléssel, a megfelelő 

önkontroll kialakulásának segítésével és a viselkedési szabályok gyakorlatban történő 

alkalmazásával. 

A nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés céljainak eléréséhez kapcsolódik a 

nemzeti ünnepek és a nemzeti, nemzetiségi hovatartozás megismertetésének megerősítésével, 

az érdeklődés és kötődés kialakításával a társadalmi közösségekhez. A tantárgy keretében a 

tanuló megismeri a nemzeti jelképeket, hagyományokat, aktívan részt vesz nemzeti 

ünnepeken, megemlékezéseken. Kialakul benne a magyar nemzethez való tartozás érzése. 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelést erősíti a személyi adatok, okmányok 

fontosságának felismerése, adekvát használatuk elsajátítása, az állampolgári jogok és 

kötelességek legfontosabb intézményeinek megismerése, érdeklődés kialakítása a közügyek 

iránt, a szabálykövető magatartás fejlesztése, jogkövetés megalapozása. 

A tantárgy az önismeret és társas kapcsolati kultúra fejlődését segíti a saját reális 

képességek minél teljesebb megismerésével, a lehetőségek és akadályok felmérési 

képességével, az együttműködő magatartás kialakításával közösségi tevékenységben. 

Fejleszti a segítségkérés és -nyújtás szükségességének felismerését különböző 

szituációkban, az önérvényesítés eszközeinek felismerését, a társak jogainak, igényeinek 

tiszteletben tartását. 

A családi életre nevelést támogatja a családban betöltött szerepek és a családi 

munkamegosztás, rokoni, baráti, közösségi kapcsolatok megismerése, a családi életben 

történő aktív részvétel támogatása. 

A felelősségvállalást másokért, az önkéntességet a szűkebb és tágabb környezet 

érdekében történő tevékenységek iránti érdeklődés felkeltése, a vállalt feladatok elvégzésére 

nevelés segíti. 

A tantárgy segíti a pályaorientáció támogatását a különböző szakmák 

tevékenységeinek, eszközeinek, fontosságának megismertetésével, az egyéni képességek és 

érdeklődés tükrében a szakmatanulás és más „felnőtt” tevékenységek iránti érdeklődés 

felkeltésével. 

Az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterület fejlesztését az aktív szókincs 

gazdagítása, a verbális társadalmi érintkezési formák gyakorlása, az információk 

befogadásának, értelmezésének segítése, az információszerzés és -adás megfelelő formáinak 

elsajátítása segíti. 

A szociális ás állampolgári kompetenciaterület a segítségnyújtást igénylő élethelyzetek 

felismertetésével és a hatékony segítségadás módjainak gyakorlásával fejlődik. 

A tantárgy a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia fejlesztésében a 

feladatok önként vállalására és véghezvitelére ösztönzéssel és a tudatos döntéshozatalhoz 

szükséges képességek fejlesztésével kapcsolódik. 

A hatékony, önálló tanulást az ismeretek elsajátítására irányuló belső igény kialakítása 

és az önálló információszerzés gyakorlása támogatja. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Személyi adatok – Önismeret – Társas kapcsolatok 

Órakeret 

19 óra 

Előzetes tudás Személyes adatok és bővebb családi kapcsolatok ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

A személyes dokumentumok ismerete, és körültekintő, kímélő 

használatuk fontosságának felismertetése. 
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célja 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– A tanuló saját személyes 

adatainak megbízható 

ismerete. 

– Külső és belső 

tulajdonságokat differenciálni, 

megnevezni és felismerni. 

– Az alapvető viselkedési 

szabályokat ismerni, 

figyelmeztetésre használni is 

azokat. 

– A helyes viselkedés 

formáinak, fordulatainak 

ismerete, érzelmeinek 

kezelése. 

Ismeretek 

– Személyes adatok, azonosítás. 

– Önismeret. Énkép. 

Tulajdonságok. Érzelmek. 

– Viselkedés, különböző 

élethelyzetekben.  

– Közlekedés, vásárlás közbeni 

kommunikáció és viselkedés. 

– Empátia. Segítés másokon.  

– Szeretet, szerelem érzése. 

Párkapcsolatok. 

 

Tevékenységek 

Születési anyakönyvi kivonat, 

diákigazolvány, személyi 

igazolvány nézegetése, az 

azonosítás módja, igazolása (pl. 

ujjlenyomat). 

Milyen vagyok én? Önjellemzés 

(külső és belső tulajdonságok). 

Viselkedés különböző 

élethelyzetekben, családi 

események (esküvő, születés, 

gyász, temetés) során. 

Saját élményekről beszámoló, rajz 

készítése. 

Szituációs játék, eltérő 

szerepekben. 

Szituációk, reakciók, az indulatok 

levezetése.  

Helyes viselkedés – Érzelmi 

kapcsolatok férfi és nő között. 

Beszélgetés, csoportosítás. 

Szituációs játék. 

Tulajdonságok megnevezése, 

csoportosítása, vélemények, 

észrevételek. 

Ábrázolás-alakítás: 

önarckép, portré adott 

személyről, rajz, 

festmény. 

 

Kommunikáció: társas 

kapcsolatok - alkotások 

a tárgyalt témákkal 

kapcsolatban (vers, 

film). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Önismeret, önértékelés, én, énkép, tulajdonság, jellemzés, tulajdonság, 

viselkedés, bírálat, dicséret, önellenőrzés, önfegyelem, önbizalom, 

empátia, tolerancia; 

szeretet, szerelem, esküvő, házasság, születés, gyász, temetés. 

 

 

Tematikai egység/ 2. Lakóhely-ismeret – Közlekedésre nevelés Órakeret 
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Fejlesztési cél 15 óra 

Előzetes tudás 
A szűkebb lakóhely jellemző nevezetességei. Alapvető közlekedési 

szabályok ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

A domborzati térképen a tájékozódás erősítése. Váratlan helyzetek 

kezelési módjának megismerése a közlekedés során. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– A saját lakóhely 

megnevezése. 

– Az iskola és otthon 

útvonalának ismerete. 

– Ismerni az irányokat. 

– Ismerni és alkalmazni a térkép 

jelzéseit. 

– A falu és város közötti 

különbség ismerete. Térképen 

megtalálni lakóhelyét. 

– A térkép színeit, a térkép 

fontos jelzéseit (város, határ, 

úthálózat) leolvasni. 

– Jelentősebb folyóink, 

településeink nevét ismerni. 

– Ismerni a közlekedés elemi 

szabályait. 

– A kerékpárosokra vonatkozó 

szabályokat ismerni és 

gyakorolni közlekedési 

parkban, gyér forgalmú 

területen. 

– A tanuló ismereteinek 

rendezése a járművekkel 

kapcsolatosan. 

– Önálló közlekedés egyre 

távolabbi ponttól, főbb 

közlekedési csomópontokat 

ismerni. 

Ismeretek 

– A szűkebb lakóhely jellemzői. 

– Tágabb lakóhely: városunk – 

településünk – országunk. 

– Tájékozódás a térképen. 

– Magyarország jellemzői. 

– Felszíni formák – színük a 

térképen. 

– Szomszédos országok. 

– A közlekedési szabályok 

átismétlése, kiegészítése. 

– A kerékpárosokra vonatkozó 

szabályok. 

– Közlekedési eszközök– 

(szárazföldi, vízi, légi). 

– A tömegközlekedés feltételei 

(jegyváltás, kísérő 

dokumentum). 

 

Tevékenységek 

Beszélgetés, képek nézegetése. 

Összehasonlítás, képválogatás. 

Saját település, Budapest – 

főváros. Falu – város – főváros 

jellemzői. 

Kép, térkép, könyvek, albumok 

nézegetése.  

Hegy, völgy, domb, síkság 

kialakítása terepasztalon. 

Kirándulás, a felszíni formák 

megismerése a valóságban. 

Más országok megnevezése, 

fővárosok, képek gyűjtése. 

Földrészek: Európa, Ázsia, 

Afrika, Amerika, Ausztrália. 

Síkság – mezőgazdaság, 

hegyvidék – bányászat, tenger – 

halászat. 

Közlekedési szabályok, táblák, 

Információs eszközök 

használata: képek, 

térképek gyűjtése, 

összehasonlítás. 

 

Ábrázolás-alakítás: 

festmény, rajz 

készítése választott 

tájról.  

 

Ének-zene: népek dalai 

és táncai, tájakhoz 

köthető népdalok. 
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jelzések válogatása, 

csoportosítása (tiltó- és 

tájékoztató táblák). Megfigyelés, 

beszélgetés, rajzolás, színezés.  

Veszélyforrás, balesetek. 

Tanulmányi séta. Szerepjáték, 

társasjáték használata. 

Csoportosítás, válogatás. 

A szabályok biztos ismerete és 

gyakorlása.  

Alternatív közlekedési 

lehetőségek. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Térképpel, felszíni formákkal kapcsolatos fogalmak.  

Közlekedési szabályokkal, jelzésekkel kapcsolatos fogalmak. 

Segítség, tájékoztatás kérése. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Történelmi ismeretek – Társadalmi ünnepek 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
Nemzeti jelképek ismerete. Néhány rege, monda ismerete a magyarság 

történetéből. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

A nemzethez tartozás érzésének erősítése. A nemzeti ünnepekhez és 

hagyományokhoz érzelmi és külsőségbeli csatlakozás. Az idő 

fogalmának kiterjesztése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– A Himnuszt és a Szózatot 

ismerni, segítséggel 

elénekelni. 

– Ismerni a magyar zászlót és 

címert. 

– Ismerni a nemzeti ünnep 

fogalmát, elmondani az 

ünnepeket. 

– Ismerni az ünnepekhez 

kapcsolódó legfontosabb 

tudnivalókat. 

– Az ünnepre készülni és 

külsőségekben is ahhoz 

igazodni. 

– Az ünnephez méltóan 

viselkedni. 

– Ismerni a hagyományokat, 

népszokásokat. 

– A híres uralkodók és magyar 

Ismeretek 

– Hazánk, Magyarország – 

magyarok vagyunk. 

– Nemzeti jelképeink (zászló, 

címer, Himnusz, Szózat). 

– A közösségi együttlét 

alkalmai: az ünnepek. 

– Nemzeti – családi ünnepek. 

– Nemzeti ünnepek, az ünnepek 

rövid összefoglalása. 

– A magyar történelem 

áttekintése.  

– A történelmi távlat 

érzékeltetése. Időszalag. 

– Attila és a hunok. 

– Honfoglalás (Árpád, hét 

vezér). 

– Államalapítás, István király, 

Mátyás király.  

Ábrázolás-alakítás: 

ünnepi dekoráció, 

aktuális ábra, festmény 

készítése. 

 

Ének-zene: történelmi 

korok zenéje, táncai. 

 

Kommunikáció: ünnepi 

összeállítás készítése, 

előadása az ünnepekkel 

kapcsolatban. 
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hősök ismerete és tisztelete. – Települése történetéhez 

köthető uralkodó, hadvezér, 

híres ember megnevezése, 

tettei. 

– XX. század háborúi, 

eseményei, jelen időben 

meglévő nemzetközi 

kapcsolatok, EU. 

 

Tevékenységek 

Dallamfelismerés, zászlók közül a 

magyar kiválasztása, címer 

megfigyelése, felismerése. 

Beszélgetés, képek nézegetése. 

Tárgyak, rajzok készítése az 

ünnepre. 

Ha lehetséges, az ünnephez 

kapcsolódó helyszínek felkeresése 

(Nemzeti Múzeum, csaták 

helyszínei, híres szereplőkhöz 

kapcsolódó épületek, szobrok 

stb.). 

Műsor összeállítása az ünneppel 

kapcsolatban. Versek, dalok. 

Október 23., március 15. 

(történelmi helyszínei, Kossuth 

Lajos, Petőfi Sándor szerepe az 

eseményekben), május 1., 

augusztus 20. 

Mondák olvasása Attiláról, a 

honfoglalásról. Film megtekintése 

(Honfoglalás, István, a király), a 

látottak megbeszélése. Szituációs 

játék. 

A koronázási jelképek 

megtekintése a Parlamentben. 

Kirándulás történelmi 

helyszínekre (Visegrád, 

Székesfehérvár stb.). 

Irodalmi művek, filmek 

kapcsolódó részletei, 

képzőművészeti alkotások (pl. 

Egri csillagok, Toldi, Regék 

Mátyás királyról stb.) alapján: 

István király jelentősége; a 

leghíresebb magyar királyok, 

királynők, csaták, háborúk, hősök.  

Kapcsolat (helyi vagy) a városi 

nevezetességekkel, várrom, 

emlékpark. 
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Háborúk, híres csaták a XX. 

században, országok összefogása 

napjainkban, EU. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nemzet, jelkép, címer, nemzeti zászló, zászlódísz, kokárda, Himnusz, 

Szózat, szokások, hagyomány, honfoglalás, monda, vezér, király, ezer év, 

uralkodás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Felkészülés a felnőtt létre – Állampolgári ismeretek 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Ismerni az alapvető közösségi szabályokat.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

 Az állampolgárok és a tanuló saját jogainak és kötelességeinek elemi 

szintű megismerése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– A családi viszonyok ismerete. 

– Különbségtétel jó és rossz, 

helyes és helytelen között. 

– A helytelen cselekedetek 

elítélése. 

– Tudatosítani, hogy a 

szabályokat be kell tartani. 

– A tanuló ismeri és betartja az 

igazolvány használatának 

szabályait. 

– A munkafegyelem 

fogalmának megértése. 

– Különbségtétel fontos és nem 

fontos között. Fontossági 

sorrend felállítása. 

– Általános balesetvédelmi 

szabályok megismerése. 

Ismeretek 

– Tagjai vagyunk a 

társadalomnak. 

– Viselkedés rokonokkal (család 

– tagjai). 

– Viselkedés idegenekkel. 

– Társadalomra káros 

tevékenységek.  

– Törvény, szabályok 

betartásának fontossága. 

– Ok – okozat. 

– Tagjai vagyunk a 

társadalomnak. 

– Munka, munkahely. 

– Pályaválasztás – szakiskola.  

– Az önálló közlekedés 

gyakorlása. 

– Kulturált, helyzetnek 

megfelelő megjelenés, ápolt 

külső. 

– A pénz szükségessége, 

beosztása. 

 

Tevékenységek 

Beszélgetés, képek válogatása.  

Saját kép nézegetése kiskori, 

mostani, az idő múlása. 

Szerepjáték, konfliktushelyzetek a 

családban. 

Kommunikáció: társas 

kapcsolatok: viselkedés 

kifejeződése szóban és 

gesztusokban. 

 

Társadalmi érintkezés: 

viselkedési normák 

eltérő helyzetben. 
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Pozitív és negatív tulajdonságok 

és tartalmuk. 

Rövid történetek megbeszélése, 

szituációs játékok. 

Hazugság, lopás, szembesülés a 

következményekkel. 

Ok – okozati összefüggések 

felismerése a törvények esetében.  

Beszélgetés, szituációs játék, 

képek nézegetése, csoportosítása. 

Tájékozódás a szakmák köréről.  

Film megtekintése, megbeszélése, 

helyes, nem helyes felismerése. 

Viselkedés, elvárások a 

munkahelyeken. 

A balesetek elkerülése. 

A pénz értékének tudatosítása, 

takarékosság, pénzkezelés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szülők, rokonok, szeretet, családfenntartó, munkahely, fizetés, segítség, 

munkamegosztás, munkafegyelem, 

törvény, szabály, törvénykönyv, alkotmány, bűn, büntetés, hazugság, lopás, 

következmény, igazságszolgáltatás, büntetés; 

vita, veszekedés, kibékülés, bocsánat;  

társadalom, személyi igazolvány, állampolgár, sajátkezű aláírás, a pénz 

értéke, váltópénz. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes segítséggel használni a szolgáltató- és közintézményeket, 

fejleszteni feladattudatát, felelősségérzetét. 

Képes az igazolványokat megfelelően, kíméletesen és biztonságosan 

használni.  

Képes a térkép színeit leolvasni, ismeri a térkép fontos jelzéseit (város, 

határ, úthálózat), elemi ismeretei vannak saját településéről, 

Magyarország földrajzáról, ismeri a falu, város közötti különbséget. 

Ismeri a magyar történelem kiemelkedő eseményeit, ismeri és tiszteli 

híres uralkodóit, hőseit. 

Ismeri a legfontosabb ünnepeket, azok jelentőségét, a nemzeti ünnep 

fogalmát, a magyar zászlót és címert. 

Képes a Himnuszt és a Szózatot segítséggel elénekelni.  

Képes egyszerű élethelyzetekben helyesen cselekedni, egyszerű oksági 

összefüggéseket alkotni. 

Képes felismerni a konfliktushelyzetet, a begyakorolt konfliktuskezelési 

minták segítik a megoldásban, érzelmeit tudja kezelni. 

Képes a megismert tulajdonságok figyelembe vételével saját 

kapcsolatrendszert kialakítani. 
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                                                                8. évfolyam 

 

A tantárgy fontos szerepet tölt be az erkölcsi nevelésben a szűkebb társadalmi közösségből 

vett pozitív példák megismertetése által, az igazságos és segítőkész magatartás kialakításával, 

a társas kapcsolatokban a szociális konvenciók helyes alkalmazására neveléssel, a megfelelő 

önkontroll kialakulásának segítésével és a viselkedési szabályok gyakorlatban történő 

alkalmazásával. 

A nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés céljainak eléréséhez kapcsolódik a 

nemzeti ünnepek és a nemzeti, nemzetiségi hovatartozás megismertetésének megerősítésével, 

az érdeklődés és kötődés kialakításával a társadalmi közösségekhez. A tantárgy keretében a 

tanuló megismeri a nemzeti jelképeket, hagyományokat, aktívan részt vesz nemzeti 

ünnepeken, megemlékezéseken. Kialakul benne a magyar nemzethez való tartozás érzése. 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelést erősíti a személyi adatok, okmányok 

fontosságának felismerése, adekvát használatuk elsajátítása, az állampolgári jogok és 

kötelességek legfontosabb intézményeinek megismerése, érdeklődés kialakítása a közügyek 

iránt, a szabálykövető magatartás fejlesztése, jogkövetés megalapozása. 

A tantárgy az önismeret és társas kapcsolati kultúra fejlődését segíti a saját reális 

képességek minél teljesebb megismerésével, a lehetőségek és akadályok felmérési 

képességével, az együttműködő magatartás kialakításával közösségi tevékenységben. 

Fejleszti a segítségkérés és -nyújtás szükségességének felismerését különböző 

szituációkban, az önérvényesítés eszközeinek felismerését, a társak jogainak, igényeinek 

tiszteletben tartását. 

A családi életre nevelést támogatja a családban betöltött szerepek és a családi 

munkamegosztás, rokoni, baráti, közösségi kapcsolatok megismerése, a családi életben 

történő aktív részvétel támogatása. 

A felelősségvállalást másokért, az önkéntességet a szűkebb és tágabb környezet 

érdekében történő tevékenységek iránti érdeklődés felkeltése, a vállalt feladatok elvégzésére 

nevelés segíti. 

A tantárgy segíti a pályaorientáció támogatását a különböző szakmák 

tevékenységeinek, eszközeinek, fontosságának megismertetésével, az egyéni képességek és 

érdeklődés tükrében a szakmatanulás és más „felnőtt” tevékenységek iránti érdeklődés 

felkeltésével. 

Az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterület fejlesztését az aktív szókincs 

gazdagítása, a verbális társadalmi érintkezési formák gyakorlása, az információk 

befogadásának, értelmezésének segítése, az információszerzés és -adás megfelelő formáinak 

elsajátítása segíti. 

A szociális ás állampolgári kompetenciaterület a segítségnyújtást igénylő élethelyzetek 

felismertetésével és a hatékony segítségadás módjainak gyakorlásával fejlődik. 

A tantárgy a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia fejlesztésében a 

feladatok önként vállalására és véghezvitelére ösztönzéssel és a tudatos döntéshozatalhoz 

szükséges képességek fejlesztésével kapcsolódik. 

A hatékony, önálló tanulást az ismeretek elsajátítására irányuló belső igény kialakítása 

és az önálló információszerzés gyakorlása támogatja. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Személyi adatok – Önismeret – Társas kapcsolatok 

Órakeret 

15 óra 
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Előzetes tudás Személyes adatok és bővebb családi kapcsolatok ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

A személyes dokumentumok ismerete, és körültekintő, kímélő 

használatuk fontosságának felismertetése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– A tanuló saját személyes 

adatainak megbízható 

ismerete. 

– Külső és belső 

tulajdonságokat differenciálni, 

megnevezni és felismerni. 

– Az alapvető viselkedési 

szabályokat ismerni, 

figyelmeztetésre használni is 

azokat. 

– A helyes viselkedés 

formáinak, fordulatainak 

ismerete, érzelmeinek 

kezelése. 

Ismeretek 

– Személyes adatok, azonosítás. 

– Önismeret. Énkép. 

Tulajdonságok. Érzelmek. 

– Viselkedés, különböző 

élethelyzetekben.  

– Közlekedés, vásárlás közbeni 

kommunikáció és viselkedés. 

– Empátia. Segítés másokon.  

– Szeretet, szerelem érzése. 

Párkapcsolatok. 

 

Tevékenységek 

Születési anyakönyvi kivonat, 

diákigazolvány, személyi 

igazolvány nézegetése, az 

azonosítás módja, igazolása (pl. 

ujjlenyomat). 

Milyen vagyok én? Önjellemzés 

(külső és belső tulajdonságok). 

Viselkedés különböző 

élethelyzetekben, családi 

események (esküvő, születés, 

gyász, temetés) során. 

Képek, könyvek, filmek 

(filmrészletek) megtekintése.  

Videófelvétel készítése 

helyzetgyakorlatokról, a 

felvételek megtekintése és 

megbeszélése (tanulmányi séta, 

vásárlás közösen). 

Saját élményekről beszámoló, rajz 

készítése. 

Szituációs játék, eltérő 

szerepekben. 

Szituációk, reakciók, az indulatok 

levezetése.  

Helyes viselkedés – Érzelmi 

kapcsolatok férfi és nő között. 

Beszélgetés, csoportosítás. 

Szituációs játék. 

Tulajdonságok megnevezése, 

Ábrázolás-alakítás: 

önarckép, portré adott 

személyről, rajz, 

festmény. 

 

Kommunikáció: társas 

kapcsolatok - alkotások 

a tárgyalt témákkal 

kapcsolatban (vers, 

film). 
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csoportosítása, vélemények, 

észrevételek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Önismeret, önértékelés, én, énkép, tulajdonság, jellemzés, tulajdonság, 

viselkedés, bírálat, dicséret, önellenőrzés, önfegyelem, önbizalom, 

empátia, tolerancia; 

szeretet, szerelem, esküvő, házasság, születés, gyász, temetés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Lakóhely-ismeret – Közlekedésre nevelés 

Órakeret 

19 óra 

Előzetes tudás 
A szűkebb lakóhely jellemző nevezetességei. Alapvető közlekedési 

szabályok ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

A domborzati térképen a tájékozódás erősítése. Váratlan helyzetek 

kezelési módjának megismerése a közlekedés során. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– A saját lakóhely 

megnevezése. 

– Az iskola és otthon 

útvonalának ismerete. 

– Ismerni az irányokat. 

– Ismerni és alkalmazni a térkép 

jelzéseit. 

– A falu és város közötti 

különbség ismerete. Térképen 

megtalálni lakóhelyét. 

– A térkép színeit, a térkép 

fontos jelzéseit (város, határ, 

úthálózat) leolvasni. 

– Jelentősebb folyóink, 

tájegységeink, településeink 

nevét ismerni. 

– Tájékozódni a földgömbön, 

megkeresni és megmutatni 

Európát, Magyarországot és 

néhány ismert országot. 

– Ismerni a közlekedés elemi 

szabályait. 

– A kerékpárosokra vonatkozó 

szabályokat ismerni és 

gyakorolni közlekedési 

parkban, gyér forgalmú 

területen. 

– A tanuló ismereteinek 

Ismeretek 

– A szűkebb lakóhely jellemzői. 

– Tágabb lakóhely: városunk – 

településünk – országunk. 

– Tájékozódás a térképen. 

– Magyarország jellemzői. 

– Felszíni formák – színük a 

térképen. 

– Vizek, föld alatti forrás, 

termálvíz. 

– Szomszédos országok. 

– Helyünk Európában és a 

világban. 

– Földrajz és gazdaság 

összefüggése. 

– Gazdasági tevékenységek 

jelzése a térképen. 

– A közlekedési szabályok 

átismétlése, kiegészítése. 

– A kerékpárosokra vonatkozó 

szabályok. 

– Közlekedési eszközök– 

(szárazföldi, vízi, légi). 

– A tömegközlekedés feltételei 

(jegyváltás, kísérő 

dokumentum). 

 

Tevékenységek 

Információs eszközök 

használata: képek, 

térképek gyűjtése, 

összehasonlítás. 

 

Ábrázolás-alakítás: 

festmény, rajz 

készítése választott 

tájról.  

 

Ének-zene: népek dalai 

és táncai, tájakhoz 

köthető népdalok. 
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rendezése a járművekkel 

kapcsolatosan. 

– Önálló közlekedés egyre 

távolabbi ponttól, főbb 

közlekedési csomópontokat 

ismerni. 

Beszélgetés, képek nézegetése. 

Összehasonlítás, képválogatás. 

Saját település, Budapest – 

főváros. Falu – város – főváros 

jellemzői. 

Kép, térkép, könyvek, albumok 

nézegetése.  

Földgömb, térkép, képek 

használata. 

Hegy, völgy, domb, síkság 

kialakítása terepasztalon. 

Kirándulás, a felszíni formák 

megismerése a valóságban. 

A vizek jelölése a térképen. Föld 

feletti vizek: patak, folyó, tó. 

Édesvizek – ivóvíz. Sós vizek – 

tenger, óceán. 

Más országok megnevezése, 

fővárosok, képek gyűjtése. 

Földrészek: Európa, Ázsia, 

Afrika, Amerika, Ausztrália. 

Síkság – mezőgazdaság, 

hegyvidék – bányászat, tenger – 

halászat. 

Térképjelek keresése, tartalom 

megbeszélése. 

Közlekedési szabályok, táblák, 

jelzések válogatása, 

csoportosítása (tiltó- és 

tájékoztató táblák). Megfigyelés, 

beszélgetés, rajzolás, színezés.  

Veszélyforrás, balesetek. 

Tanulmányi séta. Szerepjáték, 

társasjáték használata. 

Csoportosítás, válogatás. 

A szabályok biztos ismerete és 

gyakorlása.  

Alternatív közlekedési 

lehetőségek. 

Mi a teendő, ha leáll a közlekedés 

valamilyen okból. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Térképpel, felszíni formákkal kapcsolatos fogalmak.  

Közlekedési szabályokkal, jelzésekkel kapcsolatos fogalmak. 

Segítség, tájékoztatás kérése. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Történelmi ismeretek – Társadalmi ünnepek 

Órakeret 

20 óra 
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Előzetes tudás 
Nemzeti jelképek ismerete. Néhány rege, monda ismerete a magyarság 

történetéből. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

A nemzethez tartozás érzésének erősítése. A nemzeti ünnepekhez és 

hagyományokhoz érzelmi és külsőségbeli csatlakozás. Az idő 

fogalmának kiterjesztése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– A Himnuszt és a Szózatot 

ismerni, segítséggel 

elénekelni. 

– Ismerni a magyar zászlót és 

címert. 

– Ismerni a nemzeti ünnep 

fogalmát, elmondani az 

ünnepeket. 

– Ismerni az ünnepekhez 

kapcsolódó legfontosabb 

tudnivalókat. 

– Az ünnepre készülni és 

külsőségekben is ahhoz 

igazodni. 

– Az ünnephez méltóan 

viselkedni. 

– Ismerni a hagyományokat, 

népszokásokat. 

– A híres uralkodók és magyar 

hősök ismerete és tisztelete. 

Ismeretek 

– Hazánk, Magyarország – 

magyarok vagyunk. 

– Nemzeti jelképeink (zászló, 

címer, Himnusz, Szózat). 

– A közösségi együttlét 

alkalmai: az ünnepek. 

– Nemzeti – családi ünnepek. 

– Nemzeti ünnepek, az ünnepek 

rövid összefoglalása. 

– A magyar történelem 

áttekintése.  

– A történelmi távlat 

érzékeltetése. Időszalag. 

– Attila és a hunok. 

– Honfoglalás (Árpád, hét 

vezér). 

– Államalapítás, István király, 

Mátyás király.  

– Települése történetéhez 

köthető uralkodó, hadvezér, 

híres ember megnevezése, 

tettei. 

– XX. század háborúi, 

eseményei, jelen időben 

meglévő nemzetközi 

kapcsolatok, EU. 

 

Tevékenységek 

Dallamfelismerés, zászlók közül a 

magyar kiválasztása, címer 

megfigyelése, felismerése. 

Beszélgetés, képek nézegetése. 

Tárgyak, rajzok készítése az 

ünnepre. 

Ha lehetséges, az ünnephez 

kapcsolódó helyszínek felkeresése 

(Nemzeti Múzeum, csaták 

helyszínei, híres szereplőkhöz 

kapcsolódó épületek, szobrok 

stb.). 

Ábrázolás-alakítás: 

ünnepi dekoráció, 

aktuális ábra, festmény 

készítése. 

 

Ének-zene: történelmi 

korok zenéje, táncai. 

 

Kommunikáció: ünnepi 

összeállítás készítése, 

előadása az ünnepekkel 

kapcsolatban. 
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Műsor összeállítása az ünneppel 

kapcsolatban. Versek, dalok. 

Október 23., március 15. 

(történelmi helyszínei, Kossuth 

Lajos, Petőfi Sándor szerepe az 

eseményekben), május 1., 

augusztus 20. 

Mondák olvasása Attiláról, a 

honfoglalásról. Film megtekintése 

(Honfoglalás, István, a király), a 

látottak megbeszélése. Szituációs 

játék. 

A koronázási jelképek 

megtekintése a Parlamentben. 

Kirándulás történelmi 

helyszínekre (Visegrád, 

Székesfehérvár stb.). 

Irodalmi művek, filmek 

kapcsolódó részletei, 

képzőművészeti alkotások (pl. 

Egri csillagok, Toldi, Regék 

Mátyás királyról stb.) alapján: 

István király jelentősége; a 

leghíresebb magyar királyok, 

királynők, csaták, háborúk, hősök.  

Kapcsolat (helyi vagy) a városi 

nevezetességekkel, várrom, 

emlékpark. 

Háborúk, híres csaták a XX. 

században, országok összefogása 

napjainkban, EU. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nemzet, jelkép, címer, nemzeti zászló, zászlódísz, kokárda, Himnusz, 

Szózat, szokások, hagyomány, honfoglalás, monda, vezér, király, ezer év, 

uralkodás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Felkészülés a felnőtt létre – Állampolgári ismeretek 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Ismerni az alapvető közösségi szabályokat.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

 Az állampolgárok és a tanuló saját jogainak és kötelességeinek elemi 

szintű megismerése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– A családi viszonyok ismerete. Ismeretek Kommunikáció: társas 
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– Különbségtétel jó és rossz, 

helyes és helytelen között. 

– A helytelen cselekedetek 

elítélése. 

– Tudatosítani, hogy a 

szabályokat be kell tartani. 

– A tanuló ismeri és betartja az 

igazolvány használatának 

szabályait. 

– A munkafegyelem 

fogalmának megértése. 

– Különbségtétel fontos és nem 

fontos között. Fontossági 

sorrend felállítása. 

– Általános balesetvédelmi 

szabályok megismerése. 

– Tagjai vagyunk a 

társadalomnak. 

– Viselkedés rokonokkal (család 

– tagjai). 

– Viselkedés idegenekkel. 

– Társadalomra káros 

tevékenységek.  

– Törvény, szabályok 

betartásának fontossága. 

– Ok – okozat. 

– Alkotmány (mindenkire 

vonatkozik). Állampolgárok 

vagyunk. 

– Tagjai vagyunk a 

társadalomnak. 

– Munka, munkahely. 

– Pályaválasztás – szakiskola.  

– Az önálló közlekedés 

gyakorlása. 

– Kulturált, helyzetnek 

megfelelő megjelenés, ápolt 

külső. 

– A pénz szükségessége, 

beosztása. 

 

Tevékenységek 

Beszélgetés, képek válogatása.  

Saját kép nézegetése kiskori, 

mostani, az idő múlása. 

Szerepjáték, konfliktushelyzetek a 

családban. 

Pozitív és negatív tulajdonságok 

és tartalmuk. 

Rövid történetek megbeszélése, 

szituációs játékok. 

Viselkedés idegenekkel: 

udvariasság, türelem, 

alkalmazkodás, önzetlenség. 

A közösség számára 

„törvénykönyv” összeállítása (pl. 

szabályok, kötelességek az 

osztály tanulói számára stb.)  

Hazugság, lopás, szembesülés a 

következményekkel. 

Ok – okozati összefüggések 

felismerése a törvények esetében. 

Törvények: írott szabályok. 

Személyi igazolvány nézegetése. 

Mire jogosít a személyi 

igazolvány? 

kapcsolatok: viselkedés 

kifejeződése szóban és 

gesztusokban. 

 

Társadalmi érintkezés: 

viselkedési normák 

eltérő helyzetben. 
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Beszélgetés, szituációs játék, 

képek nézegetése, csoportosítása. 

Tájékozódás a szakmák köréről. 

Az iskoláskor utáni tervek. 

Film megtekintése, megbeszélése, 

helyes, nem helyes felismerése. 

Viselkedés, elvárások a 

munkahelyeken. 

A balesetek elkerülése. 

A pénz értékének tudatosítása, 

takarékosság, pénzkezelés. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szülők, rokonok, szeretet, családfenntartó, munkahely, fizetés, segítség, 

munkamegosztás, munkafegyelem, 

törvény, szabály, törvénykönyv, alkotmány, bűn, büntetés, hazugság, lopás, 

következmény, igazságszolgáltatás, büntetés; 

vita, veszekedés, kibékülés, bocsánat;  

társadalom, személyi igazolvány, állampolgár, sajátkezű aláírás, a pénz 

értéke, váltópénz. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes segítséggel használni a szolgáltató- és közintézményeket, 

fejleszteni feladattudatát, felelősségérzetét. 

Képes az igazolványokat megfelelően, kíméletesen és biztonságosan 

használni.  

Képes a térkép színeit leolvasni, ismeri a térkép fontos jelzéseit (város, 

határ, úthálózat), elemi ismeretei vannak saját településéről, 

Magyarország földrajzáról, ismeri a falu, város közötti különbséget. 

Ismeri a magyar történelem kiemelkedő eseményeit, ismeri és tiszteli 

híres uralkodóit, hőseit. 

Ismeri a legfontosabb ünnepeket, azok jelentőségét, a nemzeti ünnep 

fogalmát, a magyar zászlót és címert. 

Képes a Himnuszt és a Szózatot segítséggel elénekelni.  

Képes egyszerű élethelyzetekben helyesen cselekedni, egyszerű oksági 

összefüggéseket alkotni. 

Képes felismerni a konfliktushelyzetet, a begyakorolt konfliktuskezelési 

minták segítik a megoldásban, érzelmeit tudja kezelni. 

Képes a megismert tulajdonságok figyelembe vételével saját 

kapcsolatrendszert kialakítani. 

Állampolgári érzései kialakulóban, elmélyülőben vannak. 
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                                              ÖNKISZOLGÁLÁS 

 

 

Óraszámok 

 

Évfolyamok 1. 2. 

Heti óraszám               3 3 

Éves óraszám                        

 

111 111 

 

 

 

 

 

 

Témakörök 

 

 Témakör                   Évfolyamok 

1. 2. 

Öltözködés 

 
x x 

Testápolás - személyi higiénia 

 
x x 

Étkezés 

 
x x 

Környezetrendezés – Környezetmegóvás 

 
x x 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. évfolyam 
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A tantárgy célja a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók alapvető szociális képességeit az 

iskoláskor előtti nevelési tapasztalatokra építve tevékenységeken keresztül úgy fejleszteni, 

hogy önkiszolgálásukban a képességek szerinti részleges vagy teljes önállóságot elérjék. 

Feladat a fejlesztések során, hogy a tanulónak egyéni üteméhez és képességeihez 

igazodva kialakuljon szociális szokásrendszere, és alkalmazásával fejlődjön praktikus 

képessége, alkalmazkodni tudása, önkiszolgálási, önellátási és önállósági szintje. 

A tanuló igényelje a rendet és a tisztaságot, alakuljon ki a személyi higiénia iránti 

igénye. Késztesse a tanulókat ez az igény az ehhez kapcsolódó eszközök alkalmazására. 

Célirányos tevékenységek rendszeres gyakorlásával alakuljanak ki a kívánatos 

önellátási szokások. A minél kevesebb segítséggel végzendő önellátás érdekében kívánatos a 

nagymozgásokat célirányossá tenni és a tanuló kismozgásait úgy fejleszteni, hogy ezzel 

lehetővé váljon az egyre önállóbb öltözés, tisztálkodás.  

A tantárgyi fejlesztés alakítsa ki a tanulók fejlettségének megfelelő, olyan 

önkiszolgálási, önellátási képességeket, valamint szociális motívumokat, amelyek képessé 

teszik őket magasabb szintű gondolkodási, életviteli és gyakorlati ismeretek befogadására. 

A tantárgy fontos szerepet tölt be az erkölcsi nevelésben a rend és a rendszeresség iránti 

igény kialakításával, a testi és lelki egészségre nevelésben az egészséges táplálkozás alapvető 

szabályainak megismerésével és az étkezés közben a mértékletesség betartására törekvés 

kialakításával. 

Az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületet az önkiszolgálás során előforduló 

eszközök és tevékenységek nevei, és az ezeket jelölő gesztusok, jelek elsajátításával, a 

szükségletek jelzési lehetőségeinek, az egyéni képességekhez illeszkedő, megfelelő verbális 

vagy nem verbális kommunikáció elsajátításával segíti. 

A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztésében a személyes higiénia 

eléréséhez megfelelő szokásrendszer kialakítása vesz részt. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 1. Öltözködés 
Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Együttműködés az öltözködésnél. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Saját ruhadarabok felismerése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Együttműködés az 

öltözködés során. 

– Az időjárásnak megfelelő 

ruhadarabok kiválasztása. 

– A tanuló képességeihez 

mérten, felnőtt segítségével 

bekapcsolódni az alapvető 

gondozási munkába. 

Ismeretek 

– Alsó- és felsőruházat fel- és 

levétele. 

– Ruhazárak kezelése.  

– Évszaknak megfelelő 

öltözködés. 

– Lábbelik ápolása. 

– Ruhák hajtogatása. 

– Fogas, vállfa használata. 

Tevékenységek 

Alsó-és felsőruházat felvétele 

Játékra nevelés: 

babaruha válogatás, 

rakosgatás, 

csoportosítás. 

 

Kommunikáció: 

szókincsbővítés. 

 

Mozgásnevelés: 

finommotorika. 
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együttműködéssel. 

Kis segítséggel az öltözködés 

begyakorlása, megtanulása. 

Nagy gombok gombolása, cipzár, 

csat, patent használata. 

Az évszaknak megfelelő 

ruhaneműk kiválasztása. 

Cipő befűzése, letörlése, lábtörlő 

használata. 

Ruhák gondos elhelyezése 

fogason, vállfán, polcon. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ruhadarabok, alsó ruházat, felsőruházat, ruhazárak, 

ruhaneműk: kabát, sapka, sál, kesztyű, cipő, nadrág, zokni, ing, blúz, 

pulóver, vállfa, fogas, 

időjárás – évszakok: tél-hideg, nyár-meleg, ruhaneműk: eső-esőkabát, hó-

csizma, lábtörlő, cipőtisztítás, cipőtisztító kefe. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Testápolás - személyi higiénia 
Órakeret 

27 óra 

Előzetes tudás Felismerni, ha szükséges a kézmosás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tisztálkodási eszközök megfelelő használata. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Kis segítséggel helyesen 

alkalmazni a tisztálkodó 

eszközöket és a zsebkendőt. 

– A szárazra törölközés 

megtanulása. 

– WC-használat, fokozódó 

önállósággal. 

Ismeretek 

– Mosakodás. 

– WC használata. 

– Fogápolás. 

– Zsebkendő használata. 

Tevékenységek 

Kéz- és arcmosás megtanulása, 

törölközés. 

Szükséglet jelzése, vetkőzés, 

öltözés, WC lehúzása, kézmosás. 

Tükör előtt a helyes fogmosás 

technikai begyakorlása. 

Orrfújás helyesen, a használt 

zsebkendő elhelyezése. 

Kommunikáció: 

testkép, testrészek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Piszkos – tiszta, tisztálkodási eszközök: szappan, szappantartó, 

körömkefe, víz, vízcsap, hideg víz, meleg víz, törölköző, mosdókagyló, 

WC-papír, fogkefe, fogkrém, zsebkendő. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 3. Étkezés 
Órakeret 

27 óra 

Előzetes tudás Az étkezéshez szükséges eszközök felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Étkezés során az evőeszközök megfelelő használata. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Betartani a kulturált étkezés 

szabályait. 

– Az evőeszközöket 

rendeltetésszerűen használni. 

– Önállóan étkezni. 

Ismeretek 

– Étkezés kanállal, villával. 

– Merőkanál használata. 

– Terítés. 

– Felelősi teendők ellátása. 

Tevékenységek 

Kézmosás étkezés előtt. 

Kulturált étkezés evőeszközökkel. 

Segítséggel leves szedése. 

Terítés tízóraihoz, ebédhez, 

uzsonnához. 

Szükséges eszközök előkészítése 

a terítéshez, asztal leszedése. 

Kommunikáció: 

szókincs, 

szófordulatok, 

kifejezések. 

 

Játékra nevelés: 

babakonyha. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Evőeszközök: kanál, villa, pohár, merőkanál, szalvéta, levesestál, abrosz, 

mélytányér, lapostányér, kistányér. 

A kulturált étkezéshez szükséges kifejezések: Jó étvágyat kívánok! 

Egészségetekre! Kérem szépen… 

Köszönöm szépen... 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 4. Környezetrendezés – Környezetmegóvás 
Órakeret 

27 óra 

Előzetes tudás A szemét megfelelő helyre dobása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tárgyak rendeltetésszerű használatának és megóvásának 

megismerése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Maga körül rendet tartani kis 

segítséggel, illetve 

irányítással. 

– Ismerni az eszközök 

funkcióját (melyik eszközt 

mire használjuk). 

– Különbséget tenni a saját 

Ismeretek 

– Taneszközök, játékok 

elővétele, elrakása. 

– Saját tulajdon felismerése. 

– Polcok, szekrények 

használata. 

– Rendrakás. 

Kommunikáció: 

szókincs. 

 

Játékra nevelés: 

eszközök használata, 

helyrerakása. 
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tulajdon, és a közösség, vagy 

társai tulajdona között. 

– A szemetet a megfelelő helyre 

tenni. 

– Virágápolás. 

Tevékenységek 

Játéktér rendberakása, a játékok 

eltevése. 

Taneszközök épségének, 

tisztaságának megőrzése. 

Foglalkozások után taneszközök 

elrakása. 

Saját tulajdon kiválasztása, 

elkülönítése másétól 

(kölcsönadom, visszakérem). 

Étkezések, foglalkozások 

befejezése után rendrakás, 

hulladék összegyűjtése. 

Virágöntözés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékok, taneszközök, könyvespolc, játékpolc, tanulói asztal, szekrény, 

szemetesvödör /hulladékgyűjtő/, partvis, lapát, asztaltörlő, partvis, 

hulladék, locsoló kanna, öntözővíz, 

rendrakás, enyém, másé, kölcsönadni, visszakérni. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes együttműködésre az öltözködés során. 

Képes saját ruhadarabokat felismerni. 

Képes cipőjét irányítással fűzni. 

Képes jelezni, ha fázik, vagy melege van.  

Képes segítséggel WC használatára és a mosdó használatával 

kapcsolatos teendőket (személyi higiénia) elvégezni, szárazra törölközni, 

szükséges esetekben felszólítás nélkül zsebkendőt használni. 

Képes a fogmosást kis segítséggel végezni. 

Étkezése kulturált, tiszta. 

Képes a személyi higiéniával kapcsolatos teendőket elvégezni étkezések 

előtt és után.  

Képes a megfelelő evőeszközzel (de legalább kanállal) enni, pohárból 

inni, kancsóból tölteni, szalvétát rendeltetés szerint használni.  

Képes az étkezéshez kapcsolódó udvariassági kifejezések spontán 

használatára. 

Képes a terem rendjére ügyelni, az eszközöket rendeltetés szerint 

használni, helyére tenni. 

Képes saját tárgyait számon tartani, elkülönítve kezelni, másét 

tulajdonosának átadni.  

 

 

 

 

 

 

 

2. évfolyam 
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A tantárgy célja a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók alapvető szociális képességeit az 

iskoláskor előtti nevelési tapasztalatokra építve tevékenységeken keresztül úgy fejleszteni, 

hogy önkiszolgálásukban a képességek szerinti részleges vagy teljes önállóságot elérjék. 

Feladat a fejlesztések során, hogy a tanulónak egyéni üteméhez és képességeihez 

igazodva kialakuljon szociális szokásrendszere, és alkalmazásával fejlődjön praktikus 

képessége, alkalmazkodni tudása, önkiszolgálási, önellátási és önállósági szintje. 

A tanuló igényelje a rendet és a tisztaságot, alakuljon ki a személyi higiénia iránti 

igénye. Késztesse a tanulókat ez az igény az ehhez kapcsolódó eszközök alkalmazására. 

Célirányos tevékenységek rendszeres gyakorlásával alakuljanak ki a kívánatos 

önellátási szokások. A minél kevesebb segítséggel végzendő önellátás érdekében kívánatos a 

nagymozgásokat célirányossá tenni és a tanuló kismozgásait úgy fejleszteni, hogy ezzel 

lehetővé váljon az egyre önállóbb öltözés, tisztálkodás.  

A tantárgyi fejlesztés alakítsa ki a tanulók fejlettségének megfelelő, olyan 

önkiszolgálási, önellátási képességeket, valamint szociális motívumokat, amelyek képessé 

teszik őket magasabb szintű gondolkodási, életviteli és gyakorlati ismeretek befogadására. 

A tantárgy fontos szerepet tölt be az erkölcsi nevelésben a rend és a rendszeresség iránti 

igény kialakításával, a testi és lelki egészségre nevelésben az egészséges táplálkozás alapvető 

szabályainak megismerésével és az étkezés közben a mértékletesség betartására törekvés 

kialakításával. 

Az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületet az önkiszolgálás során előforduló 

eszközök és tevékenységek nevei, és az ezeket jelölő gesztusok, jelek elsajátításával, a 

szükségletek jelzési lehetőségeinek, az egyéni képességekhez illeszkedő, megfelelő verbális 

vagy nem verbális kommunikáció elsajátításával segíti. 

A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztésében a személyes higiénia 

eléréséhez megfelelő szokásrendszer kialakítása vesz részt. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 1. Öltözködés 
Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Együttműködés az öltözködésnél. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Saját ruhadarabok felismerése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Együttműködés az 

öltözködés során. 

– Az időjárásnak megfelelő 

ruhadarabok kiválasztása. 

– A tanuló képességeihez 

mérten, felnőtt segítségével 

bekapcsolódni az alapvető 

gondozási munkába. 

Ismeretek 

– Alsó- és felsőruházat fel- és 

levétele. 

– Ruhazárak kezelése.  

– Évszaknak megfelelő 

öltözködés. 

– Lábbelik ápolása. 

– Ruhák hajtogatása. 

– Fogas, vállfa használata. 

Tevékenységek 

Alsó-és felsőruházat felvétele 

Játékra nevelés: 

babaruha válogatás, 

rakosgatás, 

csoportosítás. 

 

Kommunikáció: 

szókincsbővítés. 

 

Mozgásnevelés: 

finommotorika. 
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együttműködéssel. 

Kis segítséggel az öltözködés 

begyakorlása, megtanulása. 

Nagy gombok gombolása, cipzár, 

csat, patent használata. 

Az évszaknak megfelelő 

ruhaneműk kiválasztása. 

Cipő befűzése, letörlése, lábtörlő 

használata. 

Ruhák gondos elhelyezése 

fogason, vállfán, polcon. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ruhadarabok, alsó ruházat, felsőruházat, ruhazárak, 

ruhaneműk: kabát, sapka, sál, kesztyű, cipő, nadrág, zokni, ing, blúz, 

pulóver, vállfa, fogas, 

időjárás – évszakok: tél-hideg, nyár-meleg, ruhaneműk: eső-esőkabát, hó-

csizma, lábtörlő, cipőtisztítás, cipőtisztító kefe. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Testápolás - személyi higiénia 
Órakeret 

27 óra 

Előzetes tudás Felismerni, ha szükséges a kézmosás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tisztálkodási eszközök megfelelő használata. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Kis segítséggel helyesen 

alkalmazni a tisztálkodó 

eszközöket és a zsebkendőt. 

– A szárazra törölközés 

megtanulása. 

– WC-használat, fokozódó 

önállósággal. 

Ismeretek 

– Mosakodás. 

– WC használata. 

– Fogápolás. 

– Zsebkendő használata. 

Tevékenységek 

Kéz- és arcmosás megtanulása, 

törölközés. 

Szükséglet jelzése, vetkőzés, 

öltözés, WC lehúzása, kézmosás. 

Tükör előtt a helyes fogmosás 

technikai begyakorlása. 

Orrfújás helyesen, a használt 

zsebkendő elhelyezése. 

Kommunikáció: 

testkép, testrészek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Piszkos – tiszta, tisztálkodási eszközök: szappan, szappantartó, 

körömkefe, víz, vízcsap, hideg víz, meleg víz, törölköző, mosdókagyló, 

WC-papír, fogkefe, fogkrém, zsebkendő. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 3. Étkezés 
Órakeret 

27 óra 

Előzetes tudás Az étkezéshez szükséges eszközök felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Étkezés során az evőeszközök megfelelő használata. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Betartani a kulturált étkezés 

szabályait. 

– Az evőeszközöket 

rendeltetésszerűen használni. 

– Önállóan étkezni. 

Ismeretek 

– Étkezés kanállal, villával. 

– Merőkanál használata. 

– Terítés. 

– Felelősi teendők ellátása. 

Tevékenységek 

Kézmosás étkezés előtt. 

Kulturált étkezés evőeszközökkel. 

Segítséggel leves szedése. 

Terítés tízóraihoz, ebédhez, 

uzsonnához. 

Szükséges eszközök előkészítése 

a terítéshez, asztal leszedése. 

Kommunikáció: 

szókincs, 

szófordulatok, 

kifejezések. 

 

Játékra nevelés: 

babakonyha. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Evőeszközök: kanál, villa, pohár, merőkanál, szalvéta, levesestál, abrosz, 

mélytányér, lapostányér, kistányér. 

A kulturált étkezéshez szükséges kifejezések: Jó étvágyat kívánok! 

Egészségetekre! Kérem szépen… 

Köszönöm szépen... 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 4. Környezetrendezés – Környezetmegóvás 
 

 

Órakeret  

27 óra 

Előzetes tudás A szemét megfelelő helyre dobása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tárgyak rendeltetésszerű használatának és megóvásának 

megismerése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Maga körül rendet tartani kis 

segítséggel, illetve 

irányítással. 

– Ismerni az eszközök 

funkcióját (melyik eszközt 

mire használjuk). 

– Különbséget tenni a saját 

Ismeretek 

– Taneszközök, játékok 

elővétele, elrakása. 

– Saját tulajdon felismerése. 

– Polcok, szekrények 

használata. 

– Rendrakás. 

Kommunikáció: 

szókincs. 

 

Játékra nevelés: 

eszközök használata, 

helyrerakása. 
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tulajdon, és a közösség, vagy 

társai tulajdona között. 

– A szemetet a megfelelő helyre 

tenni. 

– Virágápolás. 

Tevékenységek 

Játéktér rendberakása, a játékok 

eltevése. 

Taneszközök épségének, 

tisztaságának megőrzése. 

Foglalkozások után taneszközök 

elrakása. 

Saját tulajdon kiválasztása, 

elkülönítése másétól 

(kölcsönadom, visszakérem). 

Étkezések, foglalkozások 

befejezése után rendrakás, 

hulladék összegyűjtése. 

Virágöntözés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékok, taneszközök, könyvespolc, játékpolc, tanulói asztal, szekrény, 

szemetesvödör /hulladékgyűjtő/, partvis, lapát, asztaltörlő, partvis, 

hulladék, locsoló kanna, öntözővíz, 

rendrakás, enyém, másé, kölcsönadni, visszakérni. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes együttműködésre az öltözködés során. 

Képes saját ruhadarabokat felismerni. 

Képes cipőjét irányítással fűzni. 

Képes jelezni, ha fázik, vagy melege van.  

Képes segítséggel WC használatára és a mosdó használatával 

kapcsolatos teendőket (személyi higiénia) elvégezni, szárazra törölközni, 

szükséges esetekben felszólítás nélkül zsebkendőt használni. 

Képes a fogmosást kis segítséggel végezni. 

Étkezése kulturált, tiszta. 

Képes a személyi higiéniával kapcsolatos teendőket elvégezni étkezések 

előtt és után.  

Képes a megfelelő evőeszközzel (de legalább kanállal) enni, pohárból 

inni, kancsóból tölteni, szalvétát rendeltetés szerint használni.  

Képes az étkezéshez kapcsolódó udvariassági kifejezések spontán 

használatára. 

Képes a terem rendjére ügyelni, az eszközöket rendeltetés szerint 

használni, helyére tenni. 

Képes saját tárgyait számon tartani, elkülönítve kezelni, másét 

tulajdonosának átadni.  
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TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 

 

Óraszámok 

 

Évfolyamok 3.  4. 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám               4 4 4 4 5 5 

Éves óraszám                        

 

148 148  148  148 185 185 

 

 

 

 

 

 

Témakörök 

 

 Témakör                   Évfolyamok 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Textilmunkák 

 
x x x x x x 

Egyszerű háztartási munkák 

 
x x x x x x 

Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 

 
x x x x x x 

Anyagok alakítása 

 
x x x x x x 

Vásárlás – Fogyasztóvédelem  

 
  x x x x 

Piktogramok értelmezése  

 
    x x 

 
 

3–8. évfolyam 

 

A tantárgy célja fejleszteni a tanuló manuális képességeit, finommotorikáját és 

mozgáskoordinációját úgy, hogy tevékenysége során az eszközök használata váljon 

célirányossá, alakuljon ki elemi munkavégző képessége. Alkalmazni tudja a tanult 

ismereteket egyre nagyobb önállósággal a gyakorlati tevékenység során, a részfeladatok 

technológiájának és kapcsolatának megismerésével, a megtanult munkafolyamatok 

sorrendjének alkalmazásával. Biztosítani kell olyan személyiségjegyek kialakulását, amelyek 

az iskola befejezését követő új életközegben az eredményes szocializációhoz, 

munkatevékenységek végzéséhez megfelelő alapot teremthet. 

A tantárgy feladata továbbá, hogy járuljon hozzá a tanulók esztétikai neveléséhez, 

alakítson ki olyan szokásokat, hogy igényük legyen közvetlen környezetük rendben tartására, 

az otthoni életben is tudják gyakorolni és alkalmazni ismereteiket, hozzájárulva környezetük 

gondozásához. 

A fejlesztés során minél több és változatosabb feladathelyzetben ismerkedjenek meg a 

tanulók saját és közvetlen környezetüknek, a hétköznapok során szükséges, az önellátáshoz 

kapcsolódó feladatoknak, munkatevékenységeknek az elsajátításával, alapvető technikák 

gyakorlásával. Cél a biztos eszközhasználat elérése a háztartásban és a ház körül előforduló 

szerszámokkal. 
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Ebben a folyamatban alakulnak ki olyan szokások, készségek, képességek, amelyekkel 

a mindennapi életben előforduló, egyszerű önellátó, konyhai, takarítási és gondozási feladatok 

elvégzésére a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanuló kisebb irányítással képessé válik. 

Az önkiszolgálás – ruhagondozás terén ismerje meg, gyakorolja és alkalmazza a tanuló 

a textíliáknál tanult ismereteket, mosási, vasalási utasításokat/piktogramokat/. Ismerje meg a 

textilek alapanyagaival, általános tulajdonságaival, valamint azok megmunkálhatóságával, 

kezelésével kapcsolatos általános tudnivalókat, továbbá a varráshoz használatos cérnákat, 

díszítőöltéseket, gyöngyfűzéshez használatos fonalakat, eszközöket, a kapcsolódó 

balesetvédelmi előírásokat. 

A konyhai műveletek során fontos az egyszerű alapanyagok megismerése, azok 

tárolása, felhasználhatósága, a munkafolyamatok elvégzése, a szükséges eszközök, azok 

használata, valamint a tevékenységhez szükséges munkamenet megismerése és gyakorlati 

alkalmazása. 

Szükséges a takarítás, mosogatás eszközeinek, azok használatának, mosogató-, konyhai 

tisztítószerek leggyakrabban használatos típusainak megismerése és a balesetvédelmi 

előírásoknak a megfelelő használata. 

Fontos feladat a vásárlással kapcsolatos teendők gyakorlása (az áruk megfelelő 

minőségének ellenőrzése, minőségi kifogások jelzése, teendők a kifogások felmerülése 

esetén), az árukon lévő piktogramok ismerete, azok figyelembevétele vásárlás során, valamint 

az ide vonatkozó elemi viselkedési szokások gyakorlása.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. évfolyam 
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A tantárgy az erkölcsi nevelést a mindennapi életben előforduló önellátással és 

környezetgondozással összefüggő tevékenységek felelősségének megalapozásával, a napi 

kötelezettségek elvégzésére neveléssel alapozza meg. 

A testi és lelki egészségre nevelést a környezet és a ruházat egészséges, praktikus 

megválasztására, kialakítására, javítására, és a munka, szórakozás, pihenés helyes 

egyensúlyának megismerésére törekvéssel segíti. 

A tantárgy segíti a családi életre nevelés céljainak elérését, a családi 

munkamegosztásban a képességekhez, érdeklődéshez igazodó részvételre és a vállalt 

feladatok elvégzésére ösztönzéssel. 

A természettudományos és technikai kompetencia fejlesztését a környezet 

alapanyagainak, tárgyainak, eszközeinek és ezek tulajdonságainak és felhasználási 

lehetőségeinek megismerésével, valamint az egészség megóvására és a betegségek 

elkerülésére neveléssel támogatja. 

A szociális és állampolgári kompetenciaterület céljainak elérését a családi 

munkamegosztáshoz szükséges alapismeretek elsajátítása, a közösségi környezetért és egyéni 

érdekekben végzett munkatevékenység összehangolása segíti. 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia az önellátásban a képességek és 

lehetőségek határainak felismerésével, a célok elérése érdekében a kitartó és megtervezett 

tevékenység elvégzésével erősödik. 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlődésére kihat a személyes 

megjelenés és a környezet esztétikumára törekvés és ennek felismerése. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Textilmunkák Órakeret 30 óra 

Előzetes tudás Érzékelés, tapintással. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Anyagok tulajdonságainak megismertetése és megtapasztaltatása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Saját tapasztalatai alapján 

vizsgálni az anyagokat adott 

szempontok alapján. 

Utánzókészséget, kreativitást 

fejleszteni, adott anyagból ábrát, 

formát, tárgyat készíteni (minta 

után, saját elképzelés alapján).  

Környezetében található 

használati tárgyak közül textileket 

gyűjteni. 

Az olló használatát elsajátítani. 

Ismeretek 

– Anyagok tulajdonságai, 

alkalmazásuk. 

– Anyagok alakíthatósága. 

– Ismerkedés textillel. 

– Olló használata. 

– Nyírás, vágás. 

 

Tevékenységek 

Anyagok válogatása eltérő 

szempontok szerint: puha, 

kemény 

Formák kirakása adott 

anyagokból (gesztenye, kavics, 

lencse).  

Vessző hajlítása, szalmából, 

Kommunikáció: 

szókincs. 

 

Játékra nevelés: 

manipuláció 

természetes 

anyagokkal. 

 

Ábrázolás-alakítás: 

kreativitás az 

alapanyagok 

felhasználásában,  

tárgyak készítése. 
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drótból, fonalból fonat készítése. 

Homokvár építése a 

homokozóban, formázás 

homokozó edényekkel, 

homoktálcán ábrák készítése.  

Textilek gyűjtése tanteremben, 

otthon (képek, tárgyak 

válogatása, csoportosítása, 

megnevezése, a tulajdonságra 

utaló mondatalkotás. 

Tapintással, bőrön keresztül az 

anyagra következtetni (selyem, 

bársony, zsákvászon, gyapjú, 

tüll), bekötött szemmel 

felismerési gyakorlat.  

Az olló használatának gyakorlása:  

nyírás, különböző vastagságú 

textilanyagok nyirkálása, 

vágás: egyenes vonal mentén, 

forma kivágása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Textilfajták , az olló részei, használatával kapcsolatos fogalmak. 

 

 

Tematikai egység / 

Fejlesztési cél 
2. Egyszerű háztartási munkák Órakeret 40 óra 

Előzetes tudás Hulladékgyűjtés fontossága. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Feladatot vállalása és jó elvégzése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Az eszközök használatához 

szükséges mozdulatok, fogások 

gyakorlása eszközzel és eszköz 

nélkül. 

Felelősi rendszer kialakítása, a 

szükséges munkák jelzésére, az 

eszközök kiosztására, végzésére. 

Irányítással használni a 

megismert eszközöket. 

Szabadtéri- és szobanövényeket 

gondozni, fejlődésüket 

figyelemmel kísérni, arról rajzos 

Ismeretek 

– A ház körüli takarítási 

feladatokhoz használható 

eszközök és feladatok.  

– Tanteremben, folyosón 

egyszerű takarítási munkák.  

– Tisztítószerek tulajdonságai 

és használatuk. 

– Növénygondozás. 

 

Tevékenységek 

Szabadban használt 

takarítóeszközök (seprű, 

Kommunikáció: 

szókincs. 

 

Játékra nevelés: 

szerepjáték. 
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(képes) naplót vezetni. 

A növénygondozást felelősi 

rendszerben végezni. 

szemétlapát, szeméttároló, 

komposztáló, lombseprű, 

gereblye, hólapát) megnevezése, 

használatuk. 

Az utak, játszótér, udvar rendben 

tartása.  

Szemétszedés, a szemétgyűjtők 

megfigyelése, ha megtelt, 

jelenteni a felnőtteknek. 

Az évszaknak megfelelő 

takarítási munkák, a hulladék 

szelektív gyűjtése (zöld 

hulladékot komposztálóba), a 

járdák, utak seprése, télen 

hólapátolás, csúszós út szórása. 

Seprés, portörlés, játékok 

lemosása (seprű, lapát, lemosó 

szivacs, porrongy használata). 

Tisztítószerek használatának 

gyakorlása ellenőrzés mellett. 

A környezet szépítése, az 

évszaknak megfelelően szükséges 

növényápolási munkák végzésébe 

bekapcsolódni, állandó irányítás 

mellett.  

Szabadtéri növények (vetés, 

palántázás, kapálás, öntözés, 

elnyílt virágok levágása, 

komposztálása) gondozása. 

Szobanövények gondozása a 

tanteremben, folyosókon, 

irányítás mellett. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Eszközök, a gondozott növényekkel kapcsolatos elnevezések. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 

Órakeret 

43 óra 

Előzetes tudás Saját ruha felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alkalomnak és az időjárásnak megfelelő öltözet kiválasztása. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 
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Megtanulni, hogy az alsó 

ruházatot naponta szükséges 

váltani. 

Rendszeretetet kialakítani. 

Felszólítás nélkül váltócipőt 

használni. 

A rendszeres tisztálkodást 

természetes szükségletnek tartani. 

Ismeretek 

– Ruhák válogatása, 

csoportosítása. 

– Ruha gondozása, tárolása. 

– Cipőápolás. 

– Személyes tisztálkodás. 

– Bőrápolás. 

 

Tevékenységek 

Ruházat kiválasztásának 

gyakorlása (babaruha, kép, saját 

ruhák [évszak, időjárás, 

alkalom]). 

Az öltöző rendjének megtartása, 

ruhák, cipők elhelyezése a kijelölt 

helyen. 

Kézmosás módja (fürdés, 

hajmosás), fontosságának 

megértése.  

Takarékos vízhasználat, 

bőrápolás, allergia megelőzése 

(megfelelő tisztító- és 

ápolószerek használata).  

Fog- és szájápolás fontossága és 

ajánlott módja. 

 

Kommunikáció: 

főfogalom alá 

rendelés. 

 

Játékra nevelés: 

szerepjáték. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A tisztálkodó szerek és ápolószerek használatával kapcsolatos fogalmak. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Anyagok alakítása 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás Papír gyűrése, simítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A papír tulajdonságainak megismerése, alakítása különféle eszközökkel 

és technikákkal. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A papír változatos, sokoldalú 

használatát megismerni, 

technikákat elsajátítani, esztétikus 

alkotásokat készíteni. 

A megfelelő anyagokhoz 

megfelelő eszközöket választani. 

Ismeretek 

– Papírok tulajdonsága, 

alakíthatóságuk (hajtogatás, 

tépés, sodrás, vágás, 

ragasztás, fűzés). 

– Ajándékok, elemi 

kompozíciók létrehozása. 

Ábrázolás-alakítás: 

tárgykészítés, 

anyagismeret. 
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– Varrás kemény papírlemezre. 

 

Tevékenységek 

Papírból különböző formák 

készítése – eltérő vastagságú 

papírok hajtogatása (legyező), 

felezőhajtás, sarkok illesztése, 

hajtások megerősítése, 

segítséggel csákó, hajó 

hajtogatása. 

Tépés, hajtás mentén, 

formakitépés tetszés szerint, 

mozaikkép, kép ragasztása 

előkészített alapra.  

Alkalmas papírok sodrása, 

formakitöltés, képkészítés az 

előkészített anyagból. 

Ollóval csíkvágás vonal mentén, 

a csíkokból füzér készítése. 

Papírfűzés, a technika elsajátítása, 

ritmikus sorok fűzése, az 

elkészült minta rögzítése. 

Kartonból, hullámpapírból 

varrással, festéssel, ragasztással 

tárgy készítése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Papírfajták, merkelőtű, ragasztófajták, öltések. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes a megismert anyagokat adott szempontok szerint 

csoportosítani, legfontosabb tulajdonságaikat, alkalmazásukat ismerni. 

Képes az ollót balesetmentesen, kis segítséggel használni. 

Irányítással, rendszeresen részt vesz a kerti és szobanövények 

gondozásában. 

Rendszeresen részt vesz a tanterem, öltöző takarításában (söprés, 

szemétszedés, portörlés). 

Szokásává válik az alsóruha napi cseréje, a rendszeres fogápolás.  

Képes minta alapján munkadarabot készíteni, alkotását magáénak érezni, 

büszkeséget érezni. 
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                                                                   4. évfolyam 

 

A tantárgy elsődleges feladata a negyedik évfolyamon is a mindennapi életben előforduló 

önellátással és környezetgondozással összefüggő tevékenységek végzésének megalapozása. 

Képessé tétel a ruházat egészséges, praktikus megválasztására és a családi 

munkamegosztásban a képességekhez, érdeklődéshez igazodó részvételre.  

Feladata a munka, szórakozás, pihenés helyes egyensúlyának megismertetése. 

A környezet alapanyagainak, tárgyainak, eszközeinek az anyagok felhasználási 

lehetőségeinek megismertetése.  

Megtanít az egészség megóvásának és a betegségek elkerülésének módjára. 

Fejleszti a természettudományos és technikai kompetenciát, az esztétikai-művészeti 

tudatosságot.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Textilmunkák Órakeret 30 óra 

Előzetes tudás Érzékelés, tapintással. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Anyagok tulajdonságainak megismertetése és megtapasztaltatása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Saját tapasztalatai alapján 

vizsgálni az anyagokat adott 

szempontok alapján. 

Utánzókészséget, kreativitást 

fejleszteni, adott anyagból ábrát, 

formát, tárgyat készíteni (minta 

után, saját elképzelés alapján).  

Környezetében található 

használati tárgyak közül textileket 

gyűjteni. 

Az olló használatát elsajátítani. 

Ismeretek 

– Anyagok tulajdonságai, 

alkalmazásuk. 

– Anyagok alakíthatósága. 

– Ismerkedés textillel. 

– Olló használata. 

– Nyírás, vágás. 

 

Tevékenységek 

Anyagok válogatása eltérő 

szempontok szerint: puha, 

kemény 

Formák kirakása adott 

anyagokból (gesztenye, kavics, 

lencse).  

Vessző hajlítása, szalmából, 

drótból, fonalból fonat készítése. 

Homokvár építése a 

homokozóban, formázás 

homokozó edényekkel, 

homoktálcán ábrák készítése.  

Textilek gyűjtése tanteremben, 

otthon (képek, tárgyak 

válogatása, csoportosítása, 

megnevezése, a tulajdonságra 

Kommunikáció: 

szókincs. 

 

Játékra nevelés: 

manipuláció 

természetes 

anyagokkal. 

 

Ábrázolás-alakítás: 

kreativitás az 

alapanyagok 

felhasználásában,  

tárgyak készítése. 
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utaló mondatalkotás. 

Tapintással, bőrön keresztül az 

anyagra következtetni (selyem, 

bársony, zsákvászon, gyapjú, 

tüll), bekötött szemmel 

felismerési gyakorlat.  

Az olló használatának gyakorlása:  

nyírás, különböző vastagságú 

textilanyagok nyirkálása, 

vágás: egyenes vonal mentén, 

forma kivágása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Textilfajták , az olló részei, használatával kapcsolatos fogalmak. 

 

 

Tematikai egység / 

Fejlesztési cél 
2. Egyszerű háztartási munkák Órakeret 40 óra 

Előzetes tudás Hulladékgyűjtés fontossága. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Feladatot vállalása és jó elvégzése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Az eszközök használatához 

szükséges mozdulatok, fogások 

gyakorlása eszközzel és eszköz 

nélkül. 

Felelősi rendszer kialakítása, a 

szükséges munkák jelzésére, az 

eszközök kiosztására, végzésére. 

Irányítással használni a 

megismert eszközöket. 

Szabadtéri- és szobanövényeket 

gondozni, fejlődésüket 

figyelemmel kísérni, arról rajzos 

(képes) naplót vezetni. 

A növénygondozást felelősi 

rendszerben végezni. 

Ismeretek 

– A ház körüli takarítási 

feladatokhoz használható 

eszközök és feladatok.  

– Tanteremben, folyosón 

egyszerű takarítási munkák.  

– Tisztítószerek tulajdonságai 

és használatuk. 

– Növénygondozás. 

 

Tevékenységek 

Szabadban használt 

takarítóeszközök (seprű, 

szemétlapát, szeméttároló, 

komposztáló, lombseprű, 

gereblye, hólapát) megnevezése, 

használatuk. 

Az utak, játszótér, udvar rendben 

tartása.  

Szemétszedés, a szemétgyűjtők 

megfigyelése, ha megtelt, 

jelenteni a felnőtteknek. 

Kommunikáció: 

szókincs. 

 

Játékra nevelés: 

szerepjáték. 
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Az évszaknak megfelelő 

takarítási munkák, a hulladék 

szelektív gyűjtése (zöld 

hulladékot komposztálóba), a 

járdák, utak seprése, télen 

hólapátolás, csúszós út szórása. 

Seprés, portörlés, játékok 

lemosása (seprű, lapát, lemosó 

szivacs, porrongy használata). 

Tisztítószerek használatának 

gyakorlása ellenőrzés mellett. 

A környezet szépítése, az 

évszaknak megfelelően szükséges 

növényápolási munkák végzésébe 

bekapcsolódni, állandó irányítás 

mellett.  

Szabadtéri növények (vetés, 

palántázás, kapálás, öntözés, 

elnyílt virágok levágása, 

komposztálása) gondozása. 

Szobanövények gondozása a 

tanteremben, folyosókon, 

irányítás mellett. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Eszközök, a gondozott növényekkel kapcsolatos elnevezések. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás Saját ruha felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alkalomnak és az időjárásnak megfelelő öltözet kiválasztása. 

Fejlesztési feladat Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Megtanulni, hogy az alsó 

ruházatot naponta szükséges 

váltani. 

Rendszeretetet kialakítani. 

Felszólítás nélkül váltócipőt 

használni. 

A rendszeres tisztálkodást 

természetes szükségletnek tartani. 

Ismeretek 

– Ruhák válogatása, 

csoportosítása. 

– Ruha gondozása, tárolása. 

– Cipőápolás. 

– Személyes tisztálkodás. 

– Bőrápolás. 

 

Tevékenységek 

Ruházat kiválasztásának 

Kommunikáció: 

főfogalom alá 

rendelés. 

 

Játékra nevelés: 

szerepjáték. 
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gyakorlása (babaruha, kép, saját 

ruhák [évszak, időjárás, 

alkalom]). 

Az öltöző rendjének megtartása, 

ruhák, cipők elhelyezése a kijelölt 

helyen. 

Kézmosás módja (fürdés, 

hajmosás), fontosságának 

megértése.  

Takarékos vízhasználat, 

bőrápolás, allergia megelőzése 

(megfelelő tisztító- és 

ápolószerek használata).  

Fog- és szájápolás fontossága és 

ajánlott módja. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A tisztálkodó szerek és ápolószerek használatával kapcsolatos fogalmak. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Anyagok alakítása 

Órakeret 

38 óra 

Előzetes tudás Papír gyűrése, simítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A papír tulajdonságainak megismerése, alakítása különféle eszközökkel 

és technikákkal. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A papír változatos, sokoldalú 

használatát megismerni, 

technikákat elsajátítani, esztétikus 

alkotásokat készíteni. 

A megfelelő anyagokhoz 

megfelelő eszközöket választani. 

Ismeretek 

– Papírok tulajdonsága, 

alakíthatóságuk (hajtogatás, 

tépés, sodrás, vágás, 

ragasztás, fűzés). 

– Ajándékok, elemi 

kompozíciók létrehozása. 

– Varrás kemény papírlemezre. 

 

Tevékenységek 

Papírból különböző formák 

készítése – eltérő vastagságú 

papírok hajtogatása (legyező), 

felezőhajtás, sarkok illesztése, 

hajtások megerősítése, 

segítséggel csákó, hajó 

hajtogatása. 

Ábrázolás-alakítás: 

tárgykészítés, 

anyagismeret. 
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Tépés, hajtás mentén, 

formakitépés tetszés szerint, 

mozaikkép, kép ragasztása 

előkészített alapra.  

Alkalmas papírok sodrása, 

formakitöltés, képkészítés az 

előkészített anyagból. 

Ollóval csíkvágás vonal mentén, 

a csíkokból füzér készítése. 

Papírfűzés, a technika elsajátítása, 

ritmikus sorok fűzése, az 

elkészült minta rögzítése. 

Kartonból, hullámpapírból 

varrással, festéssel, ragasztással 

tárgy készítése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Papírfajták, merkelőtű, ragasztófajták, öltések. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes a megismert anyagokat adott szempontok szerint 

csoportosítani, legfontosabb tulajdonságaikat, alkalmazásukat ismerni. 

Képes az ollót balesetmentesen, kis segítséggel használni. 

Irányítással, rendszeresen részt vesz a kerti és szobanövények 

gondozásában. 

Rendszeresen részt vesz a tanterem, öltöző takarításában (söprés, 

szemétszedés, portörlés). 

Szokásává válik az alsóruha napi cseréje, a rendszeres fogápolás.  

Képes minta alapján munkadarabot készíteni, alkotását magáénak érezni, 

büszkeséget érezni. 
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                                                                   5. évfolyam 

 

A tantárgy az erkölcsi nevelésben a harmonikus, esztétikus és praktikus környezetért végzett 

tevékenység felelősségének tudatosításával és a takarékosság és mértékletesség igényének 

kialakításával játszik fontos szerepet. 

A testi és lelki egészségre nevelésben különös hangsúlyt helyez a háztartásban 

előforduló fizikai és mentális veszélyforrások megismerésére, igény kialakítására a testi épség 

megóvására, a munkatevékenységek végzéséhez szükséges fizikai és lelki képességek 

fejlesztésére.  

A családi életre nevelésben fontos szerepet játszik a tantárgy a családi 

munkamegosztásban az érdeklődésnek, képességnek megfelelő tevékenységek gyakorlásával, 

a minél önállóbb önellátás megalapozásával.  

A felelősségvállalás másokért, önkéntesség kialakítása a családban és a társak között 

előforduló segítségadási lehetőségek megismerésére, szükséglet szerinti alkalmazására 

irányul. 

A tantárgy a fenntarthatóság, környezettudatosság fejlesztését segíti az életvitel során 

felhasznált anyagokkal és energiahordozókkal való takarékos bánásmód elsajátításával, a 

pazarló szokások felismerésével, valamint a környezetben található erőforrások szükséglet 

alapú felhasználásával. 

Az anyanyelvi kompetencia fejlesztését az igények és a választások 

megfogalmazásának kialakításával, bővítésével az önellátásban és a környezet megóvásában 

segíti.  

A természettudományos és technikai kompetencia fejlesztése segíti a veszélyes és káros 

anyagok felismerését a mindennapi életben, a megfelelő és elvárható óvatosság kialakítását a 

vegyi anyagokkal, a háztartási és közlekedési eszközökkel; segíti a környezeti hatásokkal és 

jelenségekkel kapcsolatos ismeretek egészségügyi vonatkozású alapjainak megismerését. 

A digitális kompetencia fejlesztését támogatja a környezetben előforduló technikai 

eszközök biztonságos működtetéséhez szükséges digitális ismeretek nyújtásával. 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia a több elemből, tevékenységből 

álló műveletsor elvégzését, a háztartási munkák elosztásának és sorrendjének tervezését 

segíti. 

Balesetvédelem: minden munkatevékenység során szükséges a balesetvédelemi, 

valamint a munkavédelmi szabályok ismerete és betartása. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Textilmunkák 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Az alapanyagok ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olló és a tű helyes használata. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A tanuló saját tapasztalatai 

alapján az anyag 

megmunkálhatóságának 

Ismeretek 

– Anyagvizsgálat érzékszervi 

tapasztalatszerzés útján: 

Mozgásnevelés: 

finommotorika.  
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megismerése. 

Irányítással textilt csíkokra vágni, 

textilcsíkot összevarrni, 

gombolyítani. 

A száröltést segítséggel, a 

szálkihúzást és az előöltést 

önállóan gyakorolni. 

Tűbefűzést (egyre önállóbban) és 

csomókötést gyakorolni. 

Bonyolultabb gombvarrási 

technikákat gyakorolni. 

Ismerkedés szövött tárgyakkal, a 

szövés eszközeivel. 

megmunkálhatóság. 

– Irányítással textil felvágása, 

nyírása, segítséggel 

gombolyítása. 

– Öltésformák (előöltés, 

száröltés, szegőöltés: 

pelenkaöltés).  

– Varrások eldolgozása. 

– Csomókötés, gombfelvarrás.  

– A szövés előkészítése. 

 

Tevékenységek 

Textilfélék alapanyaga, azok 

elemi szálainak megismerése. 

(Válogatási gyakorlatok: szín, 

anyagvastagság, anyagösszetétel 

alapján). 

Textilből készült használati 

tárgyak gyűjtése, csoportosítása. 

Vágás, gombolyítás, szalagkötés 

gyakorlása, szálbehúzás, varrási 

alapismeretek gyakorlása. 

Fokozódó önállósággal 

szalagkötés, önállóan szálkihúzás. 

Önállóan szalagkötés, segítséggel 

száröltés gyakorlása. 

Szegőöltések közül pelenkaöltés 

technikájának megismerése. 

Új öltésforma megismerése a 

tűbefűzés, csomózás 

gyakorlásával.  

Anyag és gomb kapcsolata, 

gombvarrási gyakorlatok. A 

tanult tevékenységek folyamatos 

gyakorlása csökkenő mértékű 

segítséggel. 

Szövés anyagainak, eszközeinek 

megismerése. 

Ének-zene: 

zenehallgatás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szál, szálirány, anyagnyúlás, előöltés, szálöltés, szegőöltés, elvarrás, 

pelenkaöltés, szövéssel kapcsolatos eszközök. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Egyszerű háztartási munkák 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás Ismerni az alapvető konyhai berendezéseket, takarítóeszközöket. 

A tematikai egység Étkezéshez saját részre terítés. 
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Takarítási munkákat végezni 

(tanterem, tankonyha). 

Önállóan rendet rakni, 

irányítással teríteni, mosogatni, 

törölgetni, kenyeret megkenni. 

A megismert eszközök 

használatát gyakorolni 

segítséggel. 

Tisztítási, hámozási folyamatok 

megismerése, gyakorlása. 

Ismeretek 

– Seprű, lapát használata. 

– Tisztító- és fertőtlenítőszerek. 

– Konyhai eszközök helye, 

rendje. 

– Egyszerűbb konyhai munkák. 

– Kenyérkenés, 

kenyérszeletelés, 

kenyérpirítás, konzervbontás. 

– A főzés jellegének megfelelő 

edények és eszközök 

kiválasztása. 

– Gyümölcs- és zöldségtisztítás. 

– Főzést nem igénylő ételek 

készítése. 

 

Tevékenységek 

Seprés, portörlés, felmosás, 

játékok lemosása. 

Porszívózás gyakorlása, szőnyeg 

porszívózása önállóan.  

Tisztító- és fertőtlenítőszerek 

adagolásának megismerése, 

használatának gyakorlása 

ellenőrzés mellett. 

A helyrerakás, terítés, mosogatás, 

törölgetés gyakorlása. 

Irányítással terítés, mosogatás, 

törölgetés. 

Étkezések előkészítése 

segítséggel: 

A kenyérkenés módjának 

megtanulása. 

A kenyérszeletelés, kenyérpirítás, 

konzervbontás módjának 

megismerése, az eszközök 

használatának gyakorlása különös 

tekintettel a baleset-megelőzésre. 

Megfelelő eszközök és edények 

kiválogatásának gyakorlása. 

Egyszerű ételek elkészítésének 

megismerése, gyakorlása 

(alma, banán, narancs, sárgarépa, 

burgonya). 

Gyümölcsturmix, pirítós, 

Kommunikáció: 

szókincs. 

 

Környezetismeret: 

növények, állatok a 

táplálkozásban, 

egészséges életmód. 
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szendvics készítése. 

Eddigi tevékenységek gyakorlása. 

Önálló terítés, mosogatás, 

rendrakás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Előkészítéshez és főzéshez kapcsolódó fogalmak.  

További fogalmak a tisztító-, fertőtlenítőszerek használatával kapcsolatos 

tevékenységek köréből. 

 

 

Tematikai egység / 

Fejlesztési cél 
3. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 

Órakeret 

28 óra 

Előzetes tudás Öltözködés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ruhazárak önálló használata. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Húzózár használata, csatolás, 

patentolás, kapcsolás, gombolás 

fokozódó önállósággal. 

Cipőfűzés, csomókötés, tépőzár-

használat. 

Önálló cipőfűzés. 

A mosás és vasalás eszközeinek 

felismerése, megnevezése, 

használatuk. 

Ismeretek 

– A megfelelő ruházat 

kiválasztása. 

– Ruhanemű kezelése. 

Ruhazárak használata. 

– Cipőfűzés – fűző megkötése. 

– Mosás: gépi, kézi mosás. 

– Teregetés, hajtogatás, vasalás. 

 

Tevékenységek 

Ruházat adekvát kiválasztásának 

gyakorlása (évszak, időjárás, 

alkalom). 

Húzózár, patent, kapocs, csat 

használatának gyakorlása. 

Cipőfűzés, cipőkötés gyakorlása 

(fűzőtáblákon). 

Cipőfűzés szükség szerint, 

cipőkötés adódó alkalmanként 

irányítással. 

Mosás megismerése, kézi, gépi 

mosás eszközei, azok használata. 

Teregetés (szárító), hajtogatás 

(tárolás), vasalás (babaruhák). 

Mozgásnevelés: 

finommozgások. 

 

Társadalomismeret: 

divat, viselet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
További, ruhagondozással kapcsolatos fogalmak (mosószerek, csipesz, 

szárító, vasalódeszka, hőfokszabályozó). 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Vásárlás – Fogyasztóvédelem 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Boltrendszer sokszínűsége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érték és ár közötti összefüggések megértetése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Az alapvető árucikkek 

beszerzésének helye, a vásárlás 

módja. 

Egyféle árucikk vásárlása 

önállóan (vásárlás megtervezése, 

mit veszek? Hol kapható? 

Mennyibe kerül?). 

Ismeretek 

– Vásárlás körülményei. 

– Különböző boltok, áruházak 

és piac látogatása. 

– Vásárlás – fizetés – 

csomagolás. 

 

Tevékenységek 

Vásárlás céljának, menetének 

megismerése, alapvető árucikkek 

beszerzési helyeinek ismerete. 

Vásárlás folyamatának 

gyakorlása, beszámoló a vásárlás 

folyamatáról, eredményéről. 

Tanulmányi séta, piac-, 

üzletlátogatás, kirakatok 

nézegetése.  

Felügyelet mellett alapvető, 

egyszerű árucikkek beszerzési 

helyének megismerése, egy tétel 

vásárlása. 

Kommunikáció: 

vásárlás, közlekedés. 

  

Számolás-mérés: 

vásárlás, fizetés. 

 

Olvasás-írás: feliratok, 

reklámok, szórólapok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Célzott vásárlás helye, ott kapható áruk. Vásárlási folyamatnál használt 

fogalmak. Közlekedéshez kapcsolódó fogalmak. 

Vásárlási folyamatnál és fizetésnél használatos fogalmak. További, a 

közlekedéshez, viselkedéshez kapcsolódó fogalmak. 

 

 

Tematikai egység / 

Fejlesztési cél 
5. Anyagok alakítása Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Megfelelő kézügyesség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az anyagmegmunkáláshoz használt eszközök körének bővítése. 
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Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Egyszerű tárgyak, ajándék, elemi 

kompozíciók készítése a 

megadott alapanyagokból (sík 

tárgy, térbeli tárgy). 

Adott anyagból készült tárgyak 

kiválasztása, csoportosítása.  

Ismeretek 

– Papírból, fonalból, textilből 

ajándékok, elemi 

kompozíciók létrehozása, 

egyszerű munkadarabok 

készítése. 

– Papír, fonal, textil tárgyak 

készítése. 

– Különböző anyagok 

tulajdonságainak felfedezése 

(fa, kő, fém). 

 

Tevékenységek 

Kartonpapíron előrajzolt kép 

kivarrása (karácsonyi képeslap, 

anyák napjára ajándék).  

Kartonból, papírból, fonalból és 

textilből egyszerű tárgyak 

készítése irányítással (varrással 

doboz, album, képkeret, 

babaház). 

Textilen előrajzolt ábra kivarrása 

színes fonallal („terítő”, 

babaruha). 

Adott anyagból készült tárgyak, 

alkotások készítése fa (léc 

csiszolása, festése, faragása), kő 

(„ékszer” készítése, kavicsból 

állatok, tárgyak készítése 

festéssel, lakkozással) fém 

(karácsonyi díszek, „ékszer”). 

Ábrázolás-alakítás: 

tárgykészítés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Papír, fonal, textilmunkák, megmunkálás, elkészítés során használt 

fogalmak, a felhasználhatóságot célzó fogalmak: maradandó, természeti 

tárgy – emberi alkotás (kavics, mozaik), bánya. 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes a baleset- és munkavédelmet figyelembe venni veszélyes 

eszközök használata során. 

Segítséggel tud rendet tartani, teríteni, részt venni a takarításban, 

mosogatásban, törölgetésben. 

A kenyér megkenésével próbálkozik. 

Kis segítséggel képes használni a ruházati zárószerkezeteket, cipőt fűzni, 

segítséggel csokrot kötni. 

Néhány alapvető árucikk beszerzési helyét és a vásárlás módját ismeri.  

Képes minta alapján esztétikus alkotást készíteni változatos technikával. 
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                                                             6. évfolyam 

 

A tantárgy az erkölcsi nevelésben a harmonikus, esztétikus és praktikus környezetért végzett 

tevékenység felelősségének tudatosításával és a takarékosság és mértékletesség igényének 

kialakításával játszik fontos szerepet. 

A testi és lelki egészségre nevelésben különös hangsúlyt helyez a háztartásban 

előforduló fizikai és mentális veszélyforrások megismerésére, igény kialakítására a testi épség 

megóvására, a munkatevékenységek végzéséhez szükséges fizikai és lelki képességek 

fejlesztésére.  

A családi életre nevelésben fontos szerepet játszik a tantárgy a családi 

munkamegosztásban az érdeklődésnek, képességnek megfelelő tevékenységek gyakorlásával, 

a minél önállóbb önellátás megalapozásával.  

A felelősségvállalás másokért, önkéntesség kialakítása a családban és a társak között 

előforduló segítségadási lehetőségek megismerésére, szükséglet szerinti alkalmazására 

irányul. 

A tantárgy a fenntarthatóság, környezettudatosság fejlesztését segíti az életvitel során 

felhasznált anyagokkal és energiahordozókkal való takarékos bánásmód elsajátításával, a 

pazarló szokások felismerésével, valamint a környezetben található erőforrások szükséglet 

alapú felhasználásával. 

Az anyanyelvi kompetencia fejlesztését az igények és a választások 

megfogalmazásának kialakításával, bővítésével az önellátásban és a környezet megóvásában 

segíti.  

A természettudományos és technikai kompetencia fejlesztése segíti a veszélyes és káros 

anyagok felismerését a mindennapi életben, a megfelelő és elvárható óvatosság kialakítását a 

vegyi anyagokkal, a háztartási és közlekedési eszközökkel; segíti a környezeti hatásokkal és 

jelenségekkel kapcsolatos ismeretek egészségügyi vonatkozású alapjainak megismerését. 

A digitális kompetencia fejlesztését támogatja a környezetben előforduló technikai 

eszközök biztonságos működtetéséhez szükséges digitális ismeretek nyújtásával. 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia a több elemből, tevékenységből 

álló műveletsor elvégzését, a háztartási munkák elosztásának és sorrendjének tervezését 

segíti. 

Balesetvédelem: minden munkatevékenység során szükséges a balesetvédelemi, 

valamint a munkavédelmi szabályok ismerete és betartása. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Textilmunkák 

Órakeret 

33 óra 

Előzetes tudás Az alapanyagok ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olló és a tű helyes használata. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A tanuló saját tapasztalatai 

alapján az anyag 

megmunkálhatóságának 

megismerése. 

Ismeretek 

– Anyagvizsgálat érzékszervi 

tapasztalatszerzés útján: 

megmunkálhatóság. 

Mozgásnevelés: 

finommotorika.  

 

Ének-zene: 
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Irányítással textilt csíkokra vágni, 

textilcsíkot összevarrni, 

gombolyítani. 

A száröltést segítséggel, a 

szálkihúzást és az előöltést 

önállóan gyakorolni. 

Tűbefűzést (egyre önállóbban) és 

csomókötést gyakorolni. 

Bonyolultabb gombvarrási 

technikákat gyakorolni. 

Ismerkedés szövött tárgyakkal, a 

szövés eszközeivel. 

– Irányítással textil felvágása, 

nyírása, segítséggel 

gombolyítása. 

– Öltésformák (előöltés, 

száröltés, szegőöltés: 

pelenkaöltés).  

– Varrások eldolgozása. 

– Csomókötés, gombfelvarrás.  

– A szövés előkészítése. 

 

Tevékenységek 

Textilfélék alapanyaga, azok 

elemi szálainak megismerése. 

(Válogatási gyakorlatok: szín, 

anyagvastagság, anyagösszetétel 

alapján). 

Textilből készült használati 

tárgyak gyűjtése, csoportosítása. 

Vágás, gombolyítás, szalagkötés 

gyakorlása, szálbehúzás, varrási 

alapismeretek gyakorlása. 

Fokozódó önállósággal 

szalagkötés, önállóan szálkihúzás. 

Önállóan szalagkötés, segítséggel 

száröltés gyakorlása. 

Szegőöltések közül pelenkaöltés 

technikájának megismerése. 

Új öltésforma megismerése a 

tűbefűzés, csomózás 

gyakorlásával.  

Anyag és gomb kapcsolata, 

gombvarrási gyakorlatok. A 

tanult tevékenységek folyamatos 

gyakorlása csökkenő mértékű 

segítséggel. 

Szövés anyagainak, eszközeinek 

megismerése. 

zenehallgatás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szál, szálirány, anyagnyúlás, előöltés, szálöltés, szegőöltés, elvarrás, 

pelenkaöltés, szövéssel kapcsolatos eszközök. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Egyszerű háztartási munkák 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás Ismerni az alapvető konyhai berendezéseket, takarítóeszközöket. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Étkezéshez saját részre terítés. 
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céljai 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Takarítási munkákat végezni 

(tanterem, tankonyha). 

Önállóan rendet rakni, 

irányítással teríteni, mosogatni, 

törölgetni, kenyeret megkenni. 

A megismert eszközök 

használatát gyakorolni 

segítséggel. 

Tisztítási, hámozási folyamatok 

megismerése, gyakorlása. 

Ismeretek 

– Seprű, lapát használata. 

– Tisztító- és fertőtlenítőszerek. 

– Konyhai eszközök helye, 

rendje. 

– Egyszerűbb konyhai munkák. 

– Kenyérkenés, 

kenyérszeletelés, 

kenyérpirítás, konzervbontás. 

– A főzés jellegének megfelelő 

edények és eszközök 

kiválasztása. 

– Gyümölcs- és zöldségtisztítás. 

– Főzést nem igénylő ételek 

készítése. 

 

Tevékenységek 

Seprés, portörlés, felmosás, 

játékok lemosása. 

Porszívózás gyakorlása, szőnyeg 

porszívózása önállóan.  

Tisztító- és fertőtlenítőszerek 

adagolásának megismerése, 

használatának gyakorlása 

ellenőrzés mellett. 

A helyrerakás, terítés, mosogatás, 

törölgetés gyakorlása. 

Irányítással terítés, mosogatás, 

törölgetés. 

Étkezések előkészítése 

segítséggel: 

A kenyérkenés módjának 

megtanulása. 

A kenyérszeletelés, kenyérpirítás, 

konzervbontás módjának 

megismerése, az eszközök 

használatának gyakorlása különös 

tekintettel a baleset-megelőzésre. 

Megfelelő eszközök és edények 

kiválogatásának gyakorlása. 

Egyszerű ételek elkészítésének 

megismerése, gyakorlása 

(alma, banán, narancs, sárgarépa, 

burgonya). 

Gyümölcsturmix, pirítós, 

szendvics készítése. 

Kommunikáció: 

szókincs. 

 

Környezetismeret: 

növények, állatok a 

táplálkozásban, 

egészséges életmód. 
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Eddigi tevékenységek gyakorlása. 

Önálló terítés, mosogatás, 

rendrakás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Előkészítéshez és főzéshez kapcsolódó fogalmak.  

További fogalmak a tisztító-, fertőtlenítőszerek használatával kapcsolatos 

tevékenységek köréből. 

 

 

Tematikai egység / 

Fejlesztési cél 
3. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás Öltözködés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ruhazárak önálló használata. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Húzózár használata, csatolás, 

patentolás, kapcsolás, gombolás 

fokozódó önállósággal. 

Cipőfűzés, csomókötés, tépőzár-

használat. 

Önálló cipőfűzés. 

A mosás és vasalás eszközeinek 

felismerése, megnevezése, 

használatuk. 

Ismeretek 

– A megfelelő ruházat 

kiválasztása. 

– Ruhanemű kezelése. 

Ruhazárak használata. 

– Cipőfűzés – fűző megkötése. 

– Mosás: gépi, kézi mosás. 

– Teregetés, hajtogatás, vasalás. 

 

Tevékenységek 

Ruházat adekvát kiválasztásának 

gyakorlása (évszak, időjárás, 

alkalom). 

Húzózár, patent, kapocs, csat 

használatának gyakorlása. 

Cipőfűzés, cipőkötés gyakorlása 

(fűzőtáblákon). 

Cipőfűzés szükség szerint, 

cipőkötés adódó alkalmanként 

irányítással. 

Mosás megismerése, kézi, gépi 

mosás eszközei, azok használata. 

Teregetés (szárító), hajtogatás 

(tárolás), vasalás (babaruhák). 

Mozgásnevelés: 

finommozgások. 

 

Társadalomismeret: 

divat, viselet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
További, ruhagondozással kapcsolatos fogalmak (mosószerek, csipesz, 

szárító, vasalódeszka, hőfokszabályozó). 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Vásárlás – Fogyasztóvédelem 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás Boltrendszer sokszínűsége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érték és ár közötti összefüggések megértetése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Az alapvető árucikkek 

beszerzésének helye, a vásárlás 

módja. 

Egyféle árucikk vásárlása 

önállóan (vásárlás megtervezése, 

mit veszek? Hol kapható? 

Mennyibe kerül?). 

Ismeretek 

– Vásárlás körülményei. 

– Különböző boltok, áruházak 

és piac látogatása. 

– Vásárlás – fizetés – 

csomagolás. 

 

Tevékenységek 

Vásárlás céljának, menetének 

megismerése, alapvető árucikkek 

beszerzési helyeinek ismerete. 

Vásárlás folyamatának 

gyakorlása, beszámoló a vásárlás 

folyamatáról, eredményéről. 

Tanulmányi séta, piac-, 

üzletlátogatás, kirakatok 

nézegetése.  

Felügyelet mellett alapvető, 

egyszerű árucikkek beszerzési 

helyének megismerése, egy tétel 

vásárlása. 

Kommunikáció: 

vásárlás, közlekedés. 

  

Számolás-mérés: 

vásárlás, fizetés. 

 

Olvasás-írás: feliratok, 

reklámok, szórólapok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Célzott vásárlás helye, ott kapható áruk. Vásárlási folyamatnál használt 

fogalmak. Közlekedéshez kapcsolódó fogalmak. 

Vásárlási folyamatnál és fizetésnél használatos fogalmak. További, a 

közlekedéshez, viselkedéshez kapcsolódó fogalmak. 

 

 

Tematikai egység / 

Fejlesztési cél 
5. Anyagok alakítása Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Megfelelő kézügyesség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az anyagmegmunkáláshoz használt eszközök körének bővítése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 
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Egyszerű tárgyak, ajándék, elemi 

kompozíciók készítése a 

megadott alapanyagokból (sík 

tárgy, térbeli tárgy). 

Adott anyagból készült tárgyak 

kiválasztása, csoportosítása.  

Ismeretek 

– Papírból, fonalból, textilből 

ajándékok, elemi 

kompozíciók létrehozása, 

egyszerű munkadarabok 

készítése. 

– Papír, fonal, textil tárgyak 

készítése. 

– Különböző anyagok 

tulajdonságainak felfedezése 

(fa, kő, fém). 

 

Tevékenységek 

Kartonpapíron előrajzolt kép 

kivarrása (karácsonyi képeslap, 

anyák napjára ajándék).  

Kartonból, papírból, fonalból és 

textilből egyszerű tárgyak 

készítése irányítással (varrással 

doboz, album, képkeret, 

babaház). 

Textilen előrajzolt ábra kivarrása 

színes fonallal („terítő”, 

babaruha). 

Adott anyagból készült tárgyak, 

alkotások készítése fa (léc 

csiszolása, festése, faragása), kő 

(„ékszer” készítése, kavicsból 

állatok, tárgyak készítése 

festéssel, lakkozással) fém 

(karácsonyi díszek, „ékszer”). 

Ábrázolás-alakítás: 

tárgykészítés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Papír, fonal, textilmunkák, megmunkálás, elkészítés során használt 

fogalmak, a felhasználhatóságot célzó fogalmak: maradandó, természeti 

tárgy – emberi alkotás (kavics, mozaik), bánya. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes a baleset- és munkavédelmet figyelembe venni veszélyes 

eszközök használata során. 

Segítséggel tud rendet tartani, teríteni, részt venni a takarításban, 

mosogatásban, törölgetésben. 

A kenyér megkenésével próbálkozik. 

Kis segítséggel képes használni a ruházati zárószerkezeteket, cipőt fűzni, 

segítséggel csokrot kötni. 

Néhány alapvető árucikk beszerzési helyét és a vásárlás módját ismeri.  

Képes segítséggel vásárolni egy tételt. 

Képes minta alapján esztétikus alkotást készíteni változatos technikával. 
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                                                               7. évfolyam 

 

A tantárgy az erkölcsi nevelést a munkatevékenységek elvégzéséhez szükséges biztonságos, 

türelmes és kitartó magatartás szabályainak megismerésével és alkalmazásával segíti. A 

környezeti tevékenységek során támogatja a segítségkérés szükségességének felismerését és a 

tanuló képességeihez mérten másoknak segítség nyújtását. 

A nemzeti azonosságtudatot, hazafias nevelést a jellegzetes nemzeti, nemzetiségi ételek, 

italok megismerésével és a nemzeti ünnepekkor dekorációs kellékek készítésével segíti. 

Az egészségre ártalmas anyagok és szokások tudatos elkerülésével, a figyelem 

ráirányításával a kiegyensúlyozott és harmonikus életvitelre, a pihenés, a munka és a 

szórakozás helyes arányainak felismerésére és az igyekezet kialakításával ezek betartására a 

testi és lelki egészségre nevelés céljait valósítja meg. 

A családi életre nevelésben törekszik a családi munkamegosztásban az érdeklődés, 

képesség és igény szerinti részvételre, az önellátásban minél kevesebb segítség igénybe 

vételére. 

A fenntarthatóság, környezettudatosság céljait támogatja a környezet tudatos 

megfigyeltetésével, a mindennapi életben előforduló helyzetekben az egészségre ártalmas 

hatások elkerülésével, a természet erőforrásaival való takarékosságra neveléssel. 

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésében a szókincsbővítésben az aktuális 

témákban, a tanuló kívánságainak és kifogásainak megfogalmazásában, valamint a személyes 

élettérrel kapcsolatos igények és kötelezettségek adekvát kommunikációjának gyakorlásában 

vesz részt. 

A természettudományos és technikai kompetencia terület fejlesztését az önellátás és a 

közvetlen környezet gondozása kapcsán az egészség megóvásával, a betegségek 

megelőzésével és felismerésével kapcsolatos gyakorlati ismeretek nyújtásával és a 

közlekedésben és a háztartásban a balesetek elkerülési lehetőségeinek bemutatásával 

támogatja.  

Balesetvédelem: minden munkatevékenység során szükséges a balesetvédelemi, 

valamint a munkavédelmi szabályok ismerete és betartása. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Textilmunkák 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás Olló, tű biztonságos használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tanult öltések alkalmazása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Textilmunkákhoz köthető 

rutinfeladatok folyamatos 

gyakorlása (fonalgombolyítás, 

vágás egyenes vonal mentén, 

forma kivágása, tű befűzése, 

csomó kötése fonalra, varrás 

eldolgozása egyre önállóbban).  

Ismeretek 

– Textillel kapcsolatos 

tevékenységek megismerése. 

– Szálkihúzás, fonás, tanult 

öltések. 

– Láncöltés megismerése. 

– Textil szegése, összevarrása 

kézzel.  

Ábrázolás-alakítás: 

téma feldolgozása 

eltérő technikával; 

színek egymásra 

hatása. 

 

Kommunikáció: 

lakáskultúra, divat. 



922 

Két anyag összevarrása, 

beszegése, gomb felvarrása, 

gumibehúzás. 

Megismerkedés a kötés és 

horgolás eszközeivel, 

technikájával (érdeklődés szerint, 

egyéni megsegítéssel). 

Körmönfonás. 

Szövéshez szükséges eszközök, 

alapanyagok megismerése, a 

mozdulatok gyakorlása. 

Egyszerű, kisméretű darab 

szövése, egy, két szín 

alkalmazásával. 

– Gombfelvarrás, gumibehúzás.  

– Kötés – horgolás – szövés.  

 

Tevékenységek 

Eddigi tevékenységek folyamatos 

gyakorlása, egyes esetekben 

alkalmazása önállóan (vágás, 

tűbefűzés, csomókötés, varrások 

eldolgozása, rojtozás, fércelő 

öltés, tanult öltésformák). 

Textilfajták megkülönböztetése, 

tanult öltésformák varrása 

segítséggel. 

Láncöltés technikájának 

megismerése. 

Eddigi tevékenységek önálló 

gyakorlása. Kisebb feladatok 

önállóan. (Gomb hiányzik: 

varródoboz, mi kell a 

felvarráshoz?  

Kiszaladt a gumi: mi kell a 

javításhoz?) 

Kötés és horgolás eszközeinek és 

az elkészíthető tárgyaknak a 

bemutatása, érdeklődés felkeltése 

a kézimunkázás iránt.  

Egyszerű hurkolások 

próbálgatása, tetszés szerint 

egyszerű darabok készítése. 

Kézimunkázás vastagabb 

fonalból, megfelelő eszközökkel 

tetszés szerint. 

Szövés előkészítése segítséggel: 

szövés kartonon, egyszerű rámán. 

Rossz harisnyák felvágása, 

összecsomózása, 

szőnyeghorgolás, önállóan 

fércelőöltés textilen.  

Irányítással szőnyegszövés 

rámán. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Az alkalmazott technikák nyomán felmerülő alapanyagok, eszközök, 

technikák nevei (tűbefűző, kötőtű, horgolótű, kezdőszem, felvetés, vetélőfa, 

fonalak stb.). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Egyszerű háztartási munkák 

Órakeret 

35 óra 
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Előzetes tudás Az ételek helyes tárolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Háztartási eszközök és gépek használata egyszerű esetekben. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Önállóan kenyeret, felvágottat 

szeletelni. 

A célnak megfelelő 

nyersanyagokat, eszközöket és 

edényeket kiválasztani. 

Egy-egy hideg, illetve egyszerű 

meleg ételt elkészíteni kis 

segítséggel.  

A megismert munkafolyamatokat 

önállóan alkalmazni. 

Megadott helyiség önálló 

takarítása. 

Takarítószerek, eszközök önálló 

használata. 

Ismeretek 

– Szeletelés, kés használata. 

– Konyhai gépek, eszközök 

megismerése, használata. 

– Egyszerű étel készítése. 

– Terítés, tálalás, mosogatás, 

rendrakás. 

– Takarítási munkák. 

– Nagytakarítás. 

 

Tevékenységek 

Önállóan élelmiszerek 

szeletelése, nyersanyagok, 

főzőedények, eszközök 

kiválasztása.  

Gyümölcssaláta elkészítése. 

Tízórai-, uzsonna-, 

reggelikészítés. 

Hideg és egy meleg étel 

elkészítése (turmix, puding, 

tojásrántotta, burgonyasaláta, 

franciasaláta, vitaminsaláta) 

önállóan (melegítés, hűtés). 

Felnőtt irányítása mellett 

önállóságra törekvéssel konyhai, 

háztartási gépek használata.  

A főzési munkákhoz kapcsolódó 

tevékenységek gyakorlása 

(terítés, mosogatás, rendrakás) 

folyamatosan.  

Takarítás különböző 

helyiségekben (konyha, folyosó 

stb.). 

Nagytakarítás műveleteinek 

gyakorlása, alkalmazása 

segítséggel.  

Eddig begyakorolt tevékenységek 

önálló alkalmazása. 

Társadalmi ismeretek: 

pályaválasztás, munka, 

munkamegosztás. 

 

Kommunikáció: 

vendéglátás, lakás 

rendje, tisztaság. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Eddig használt fogalmak, egyszerű kezelést igénylő gépek, azok 

használatához szükséges fogalmak. 

Gyümölcssaláták, ételek, elkészítésükhöz szükséges fogalmak. 
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Tisztítószerek, takarítóeszközök, munkafolyamatok, veszélyes anyagok, 

balesetmegelőzés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Személyes szükségletekkel kapcsolatos teendők 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás Összefüggés az anyagok tulajdonságai és kezelése között. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Balesetmentes, körültekintő munkavégzés. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Textilanyagok alapanyagai és 

azok tulajdonságai, piktogramok 

jelentése, értelmezése, feladat 

eldöntése a jelek útmutatása 

alapján. 

Vasalás, irányítás mellett. 

A piktogramok alapján ruha 

válogatása, mosás, teregetés, 

vasalás segítséggel (színek, 

alapanyagok, vízhőfok, vasaló 

beállítása). 

Ismeretek 

– Textilanyagok 

alapanyagai és 

tulajdonságai. 

– Piktogramok értelmezése. 

 

Tevékenységek 

Különböző anyagok vasalásának 

gyakorlása irányítással 

(a ruházaton található 

piktogramok irányító jellegének 

felhasználásával). 

Ruhaválogatás alapján mosás 

előkészítése. Mosás (kézi és gépi 

mosás), teregetés, vasalás fázisai 

önállóan. 

Rendrakás, eszközök elhelyezése, 

tiszta ruha összehajtása, 

helyrerakása. 

Olvasás-írás: 

használati utasítás 

szövege és 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A textil alapanyagának tulajdonságaival, mosásával, vasalásával 

kapcsolatos fogalmak. Háztartási gépek használatával kapcsolatos 

fogalmak. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Vásárlás – Fogyasztóvédelem 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás Udvariassági formák vásárlás során. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Körültekintő, megtervezett vásárlás. 
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Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Vásárolni egyféle alapanyagot. 

Önállóan, néhány tételt 

segítséggel vásárolni. 

Mérlegelni vásárláskor, 

kívánságát és kifogásait 

megfogalmazni (drágább, jobb 

ízű, több van benne). 

A szavatossági idő jelölését 

figyelembe venni vásárláskor. 

Ruhán, cipőn található jelzéseket 

értelmezni. 

Csere lehetőségeit megismerni 

(visszaváltás, levásárlás). 

Ismeretek 

– Vásárlás. 

– Alapanyagok vásárlása a 

konyhai tevékenységhez. 

– A termékek szavatosságának 

ellenőrzése. 

– Sajt célra ruha, cipő vásárlása.  

– A kezelési útmutató 

jelzéseinek értelmezése. 

 

Tevékenységek 

Konyhai munkához szükséges 

alapanyagok megválasztása, azok 

beszerzése (néhány tétel). 

Recept alapján készülő ételhez 

alapanyagok beszerzése 

(vásárlási-fizetési tevékenység), 

az áruk tüzetes megvizsgálása 

minőség, mennyiség, ár 

tekintetében, azok tárolási 

lehetőségének megismerése.  

A szavatosság időpontjának 

egyeztetése, a felírt dátum helyes 

értelmezése. A szavatosság 

lényegének megértése (romlott, 

fogyasztható). 

Mérlegelés, vita: melyik a jobb, 

takarékosabb választás. 

Körültekintő vásárlás, több 

kirakat, üzlet kínálata, megfelelő 

szín, anyag, méret, minőség 

alapján.  

Döntés szempontjainak 

megbeszélése. 

Számolás-mérés: 

vásárlási gyakorlat, 

fizetés, mérőeszközök, 

mérések. 

 

Olvasás-írás: 

használati utasítás 

szövege és értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Az alapanyagok kiválasztásához szükséges fogalmak, beszerzési források.  

Vásárlással, fizetéssel kapcsolatos fogalmak, kiegészítve a közlekedés és a 

viselkedéskultúra ide vonatkozó fogalmaival. 

Az anyagok eltarthatósága, tárolása, kezelése során bevezetett új fogalmak 

(szavatosság, lejárati idő, kezelési útmutató, jótállás). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Piktogramok értelmezése Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Képi emlékezet. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek alkalmazása valós helyzetekben. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Néhány gyakrabban látott 

piktogramot felismerni, 

értelmezni. 

Gyógyszereken, élelmiszereken, 

vegyszereken található jelzéseket 

értelmezni. 

Ismeretek 

– Jelek megismerése, 

értelmezése, egyeztetése. 

– Használati utasítás, kezelési 

utasítás, szavatosság jelzései. 

 

Tevékenységek 

Ismerkedés az élelmiszereken, 

tisztítószereken, ruhaneműk 

kezelési útmutatóján található 

jelekkel. 

Megismert jelek megmutatása, 

értelmezése, egyeztetése, 

válogatása. 

Élelmiszereken, gyógyszereken, 

tisztítószereken, ruhaneműk 

kezelési útmutatóján található 

jelek megkeresése, megmutatása, 

és az utasítás szerinti eljárás 

fontosságának tudatosítása példák 

alapján. 

Olvasás-írás: olvasás, 

szövegértelmezés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Piktogramok jelzéseivel, használati útmutatóival, és azok értelmezésével 

kapcsolatos fogalmak. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Anyagok alakítása 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Anyagok alakíthatósága, tulajdonságai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alkotás örömének átélése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A tanult technikákkal irányítás 

mellett egyszerű tárgyak 

készítése.  

Az anyagok tulajdonságainak 

megismerése.  

Ismeretek 

– Újabb alapanyagok és 

tulajdonságaik megismerése. 

– Műanyag, bőr-műbőr, 

alufólia, papírmasé, 

üvegfestés, gyöngyfűzés, 

Ábrázolás-alakítás: 

több technika 

alkalmazásával 

tárgyak, alkotások 

készítése, egyéni 

ötletek megvalósítása. 
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Adott anyagból készült tárgyak 

keresése környezetében 

használhatóság és más 

tulajdonságaik alapján. 

Tárgyak készítése önállóan a 

megismert anyagokból és 

technikákkal. 

viasz, gyurma. 

– Természetes anyagok és 

műanyagok alakíthatósága és 

tulajdonságai. Termések. 

 

Tevékenységek 

Egyszerű tárgyak készítése minta 

alapján változatos anyagokból.  

A szükséges technika, 

eszközhasználat elsajátítása. 

Képek, plakátok, ajándéktárgyak 

készítése. 

Eddigiek alapján a megismert 

technológiai eljárások 

alkalmazásával elemi figurák 

készítése segítséggel. 

Tárgyak készítése különböző 

alkalmakra (üvegfestés, 

gyöngyfűzés, papírmasé). 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Az anyag eredetére, előkészítésére, feldolgozására, valamint a belőlük 

készíthető munkadarabok használhatóságára vonatkozó fogalmak. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes  

 felismerni a tanult textilfajtákat, a tanult öltésformák közül 

néhányat segítséggel tud alkalmazni; 

 egyszerű gombot felvarrni; 

 felismerni a különböző kézimunkák darabjait, eszközeit; 

 részt venni az eddig tanult és begyakorolt 

munkatevékenységekben; 

 részt venni a konyhai munkákban, elkészíteni egy-egy hideg, 

illetve egyszerű meleg ételt, ismeri az edényeket, eszközöket, az 

egyszerű konyhai gépek használatát; 

 a takarítási és gondozási munkákhoz és az adott munkadarabok 

elkészítéséhez szükséges anyagok és eszközök egyre önállóbb 

kiválasztására; 

 megadott helyiséget önállóan takarítani; 

 válogatni a ruhát színe, anyaga, szennyezettsége alapján, ismeri a 

mosás, vasalás eszközeit, használatkor a piktogramok utasításait 

figyelembe venni; 

 kívánságát és kifogásait megfogalmazni; 

 tájékozódni az üzletben, segítséggel tud néhány tételt vásárolni;  

 értelmezni a szavatossági idő jelölését. 

Tudja, hogy a termékeken hol találhatók a piktogramok, felismer 

közülük néhányat.  

A tanuló képes  

 tevékenységei során a piktogramokat értelmezni; 

 megismerni különböző anyagokat, megmunkálásuk különböző 

módjait; 

 a tanult technikák alapján elemi figura készítésében részt venni; 

 ismereteit alkalmazni a különböző természetes anyagok 

megmunkálásakor. 
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                                                                   8. évfolyam 

 

A tantárgy az erkölcsi nevelést a munkatevékenységek elvégzéséhez szükséges biztonságos, 

türelmes és kitartó magatartás szabályainak megismerésével és alkalmazásával segíti. A 

környezeti tevékenységek során támogatja a segítségkérés szükségességének felismerését és a 

tanuló képességeihez mérten másoknak segítség nyújtását. 

A nemzeti azonosságtudatot, hazafias nevelést a jellegzetes nemzeti, nemzetiségi ételek, 

italok megismerésével és a nemzeti ünnepekkor dekorációs kellékek készítésével segíti. 

Az egészségre ártalmas anyagok és szokások tudatos elkerülésével, a figyelem 

ráirányításával a kiegyensúlyozott és harmonikus életvitelre, a pihenés, a munka és a 

szórakozás helyes arányainak felismerésére és az igyekezet kialakításával ezek betartására a 

testi és lelki egészségre nevelés céljait valósítja meg. 

A családi életre nevelésben törekszik a családi munkamegosztásban az érdeklődés, 

képesség és igény szerinti részvételre, az önellátásban minél kevesebb segítség igénybe 

vételére. 

A fenntarthatóság, környezettudatosság céljait támogatja a környezet tudatos 

megfigyeltetésével, a mindennapi életben előforduló helyzetekben az egészségre ártalmas 

hatások elkerülésével, a természet erőforrásaival való takarékosságra neveléssel. 

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésében a szókincsbővítésben az aktuális 

témákban, a tanuló kívánságainak és kifogásainak megfogalmazásában, valamint a személyes 

élettérrel kapcsolatos igények és kötelezettségek adekvát kommunikációjának gyakorlásában 

vesz részt. 

A természettudományos és technikai kompetencia terület fejlesztését az önellátás és a 

közvetlen környezet gondozása kapcsán az egészség megóvásával, a betegségek 

megelőzésével és felismerésével kapcsolatos gyakorlati ismeretek nyújtásával és a 

közlekedésben és a háztartásban a balesetek elkerülési lehetőségeinek bemutatásával 

támogatja.  

Balesetvédelem: minden munkatevékenység során szükséges a balesetvédelemi, 

valamint a munkavédelmi szabályok ismerete és betartása. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Textilmunkák 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás Olló, tű biztonságos használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tanult öltések alkalmazása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Textilmunkákhoz köthető 

rutinfeladatok folyamatos 

gyakorlása (fonalgombolyítás, 

vágás egyenes vonal mentén, 

forma kivágása, tű befűzése, 

csomó kötése fonalra, varrás 

eldolgozása egyre önállóbban).  

Ismeretek 

– Textillel kapcsolatos 

tevékenységek megismerése. 

– Szálkihúzás, fonás, tanult 

öltések. 

– Láncöltés megismerése. 

– Textil szegése, összevarrása 

Ábrázolás-alakítás: 

téma feldolgozása 

eltérő technikával; 

színek egymásra 

hatása. 

 

Kommunikáció: 
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Két anyag összevarrása, 

beszegése, gomb felvarrása, 

gumibehúzás. 

Megismerkedés a kötés és 

horgolás eszközeivel, 

technikájával (érdeklődés szerint, 

egyéni megsegítéssel). 

Körmönfonás. 

Szövéshez szükséges eszközök, 

alapanyagok megismerése, a 

mozdulatok gyakorlása. 

Egyszerű, kisméretű darab 

szövése, egy, két szín 

alkalmazásával. 

kézzel.  

– Gombfelvarrás, gumibehúzás.  

– Kötés – horgolás – szövés.  

 

Tevékenységek 

Eddigi tevékenységek folyamatos 

gyakorlása, egyes esetekben 

alkalmazása önállóan (vágás, 

tűbefűzés, csomókötés, varrások 

eldolgozása, rojtozás, fércelő 

öltés, tanult öltésformák). 

Textilfajták megkülönböztetése, 

tanult öltésformák varrása 

segítséggel. 

Láncöltés technikájának 

megismerése. 

Eddigi tevékenységek önálló 

gyakorlása. Kisebb feladatok 

önállóan. (Gomb hiányzik: 

varródoboz, mi kell a 

felvarráshoz?  

Kiszaladt a gumi: mi kell a 

javításhoz?) 

Kötés és horgolás eszközeinek és 

az elkészíthető tárgyaknak a 

bemutatása, érdeklődés felkeltése 

a kézimunkázás iránt.  

Egyszerű hurkolások 

próbálgatása, tetszés szerint 

egyszerű darabok készítése. 

Kézimunkázás vastagabb 

fonalból, megfelelő eszközökkel 

tetszés szerint. 

Szövés előkészítése segítséggel: 

szövés kartonon, egyszerű rámán. 

Rossz harisnyák felvágása, 

összecsomózása, 

szőnyeghorgolás, önállóan 

fércelőöltés textilen.  

Irányítással szőnyegszövés 

rámán. 

lakáskultúra, divat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Az alkalmazott technikák nyomán felmerülő alapanyagok, eszközök, 

technikák nevei (tűbefűző, kötőtű, horgolótű, kezdőszem, felvetés, vetélőfa, 

fonalak stb.). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Egyszerű háztartási munkák 

Órakeret 

35 óra 
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Előzetes tudás Az ételek helyes tárolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Háztartási eszközök és gépek használata egyszerű esetekben. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Önállóan kenyeret, felvágottat 

szeletelni. 

A célnak megfelelő 

nyersanyagokat, eszközöket és 

edényeket kiválasztani. 

Egy-egy hideg, illetve egyszerű 

meleg ételt elkészíteni kis 

segítséggel.  

A megismert munkafolyamatokat 

önállóan alkalmazni. 

Megadott helyiség önálló 

takarítása. 

Takarítószerek, eszközök önálló 

használata. 

Ismeretek 

– Szeletelés, kés használata. 

– Konyhai gépek, eszközök 

megismerése, használata. 

– Egyszerű étel készítése. 

– Terítés, tálalás, mosogatás, 

rendrakás. 

– Takarítási munkák. 

– Nagytakarítás. 

 

Tevékenységek 

Önállóan élelmiszerek 

szeletelése, nyersanyagok, 

főzőedények, eszközök 

kiválasztása.  

Gyümölcssaláta elkészítése. 

Tízórai-, uzsonna-, 

reggelikészítés. 

Hideg és egy meleg étel 

elkészítése (turmix, puding, 

tojásrántotta, burgonyasaláta, 

franciasaláta, vitaminsaláta) 

önállóan (melegítés, hűtés). 

Felnőtt irányítása mellett 

önállóságra törekvéssel konyhai, 

háztartási gépek használata.  

A főzési munkákhoz kapcsolódó 

tevékenységek gyakorlása 

(terítés, mosogatás, rendrakás) 

folyamatosan.  

Takarítás különböző 

helyiségekben (konyha, folyosó 

stb.). 

Nagytakarítás műveleteinek 

gyakorlása, alkalmazása 

segítséggel.  

Eddig begyakorolt tevékenységek 

önálló alkalmazása. 

Társadalmi ismeretek: 

pályaválasztás, munka, 

munkamegosztás. 

 

Kommunikáció: 

vendéglátás, lakás 

rendje, tisztaság. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Eddig használt fogalmak, egyszerű kezelést igénylő gépek, azok 

használatához szükséges fogalmak. 

Gyümölcssaláták, ételek, elkészítésükhöz szükséges fogalmak. 
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Tisztítószerek, takarítóeszközök, munkafolyamatok, veszélyes anyagok, 

balesetmegelőzés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Személyes szükségletekkel kapcsolatos teendők 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás Összefüggés az anyagok tulajdonságai és kezelése között. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Balesetmentes, körültekintő munkavégzés. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Textilanyagok alapanyagai és 

azok tulajdonságai, piktogramok 

jelentése, értelmezése, feladat 

eldöntése a jelek útmutatása 

alapján. 

Vasalás, irányítás mellett. 

A piktogramok alapján ruha 

válogatása, mosás, teregetés, 

vasalás segítséggel (színek, 

alapanyagok, vízhőfok, vasaló 

beállítása). 

Ismeretek 

– Textilanyagok 

alapanyagai és 

tulajdonságai. 

– Piktogramok értelmezése. 

 

Tevékenységek 

Különböző anyagok vasalásának 

gyakorlása irányítással 

(a ruházaton található 

piktogramok irányító jellegének 

felhasználásával). 

Ruhaválogatás alapján mosás 

előkészítése. Mosás (kézi és gépi 

mosás), teregetés, vasalás fázisai 

önállóan. 

Rendrakás, eszközök elhelyezése, 

tiszta ruha összehajtása, 

helyrerakása. 

Olvasás-írás: 

használati utasítás 

szövege és 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A textil alapanyagának tulajdonságaival, mosásával, vasalásával 

kapcsolatos fogalmak. Háztartási gépek használatával kapcsolatos 

fogalmak. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Vásárlás – Fogyasztóvédelem 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás Udvariassági formák vásárlás során. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Körültekintő, megtervezett vásárlás. 
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Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Vásárolni egyféle alapanyagot. 

Önállóan, néhány tételt 

segítséggel vásárolni. 

Mérlegelni vásárláskor, 

kívánságát és kifogásait 

megfogalmazni (drágább, jobb 

ízű, több van benne). 

A szavatossági idő jelölését 

figyelembe venni vásárláskor. 

Ruhán, cipőn található jelzéseket 

értelmezni. 

Csere lehetőségeit megismerni 

(visszaváltás, levásárlás). 

Ismeretek 

– Vásárlás. 

– Alapanyagok vásárlása a 

konyhai tevékenységhez. 

– A termékek szavatosságának 

ellenőrzése. 

– Sajt célra ruha, cipő vásárlása.  

– A kezelési útmutató 

jelzéseinek értelmezése. 

 

Tevékenységek 

Konyhai munkához szükséges 

alapanyagok megválasztása, azok 

beszerzése (néhány tétel). 

Recept alapján készülő ételhez 

alapanyagok beszerzése 

(vásárlási-fizetési tevékenység), 

az áruk tüzetes megvizsgálása 

minőség, mennyiség, ár 

tekintetében, azok tárolási 

lehetőségének megismerése.  

A szavatosság időpontjának 

egyeztetése, a felírt dátum helyes 

értelmezése. A szavatosság 

lényegének megértése (romlott, 

fogyasztható). 

Mérlegelés, vita: melyik a jobb, 

takarékosabb választás. 

Körültekintő vásárlás, több 

kirakat, üzlet kínálata, megfelelő 

szín, anyag, méret, minőség 

alapján.  

Döntés szempontjainak 

megbeszélése. 

Számolás-mérés: 

vásárlási gyakorlat, 

fizetés, mérőeszközök, 

mérések. 

 

Olvasás-írás: 

használati utasítás 

szövege és értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Az alapanyagok kiválasztásához szükséges fogalmak, beszerzési források.  

Vásárlással, fizetéssel kapcsolatos fogalmak, kiegészítve a közlekedés és a 

viselkedéskultúra ide vonatkozó fogalmaival. 

Az anyagok eltarthatósága, tárolása, kezelése során bevezetett új fogalmak 

(szavatosság, lejárati idő, kezelési útmutató, jótállás). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Piktogramok értelmezése Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Képi emlékezet. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek alkalmazása valós helyzetekben. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Néhány gyakrabban látott 

piktogramot felismerni, 

értelmezni. 

Gyógyszereken, élelmiszereken, 

vegyszereken található jelzéseket 

értelmezni. 

Ismeretek 

– Jelek megismerése, 

értelmezése, egyeztetése. 

– Használati utasítás, kezelési 

utasítás, szavatosság jelzései. 

 

Tevékenységek 

Ismerkedés az élelmiszereken, 

tisztítószereken, ruhaneműk 

kezelési útmutatóján található 

jelekkel. 

Megismert jelek megmutatása, 

értelmezése, egyeztetése, 

válogatása. 

Élelmiszereken, gyógyszereken, 

tisztítószereken, ruhaneműk 

kezelési útmutatóján található 

jelek megkeresése, megmutatása, 

és az utasítás szerinti eljárás 

fontosságának tudatosítása példák 

alapján. 

Olvasás-írás: olvasás, 

szövegértelmezés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Piktogramok jelzéseivel, használati útmutatóival, és azok értelmezésével 

kapcsolatos fogalmak. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Anyagok alakítása 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Anyagok alakíthatósága, tulajdonságai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alkotás örömének átélése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A tanult technikákkal irányítás 

mellett egyszerű tárgyak 

készítése.  

Az anyagok tulajdonságainak 

megismerése.  

Ismeretek 

– Újabb alapanyagok és 

tulajdonságaik megismerése. 

– Műanyag, bőr-műbőr, 

alufólia, papírmasé, 

üvegfestés, gyöngyfűzés, 

Ábrázolás-alakítás: 

több technika 

alkalmazásával 

tárgyak, alkotások 

készítése, egyéni 

ötletek megvalósítása. 
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Adott anyagból készült tárgyak 

keresése környezetében 

használhatóság és más 

tulajdonságaik alapján. 

Tárgyak készítése önállóan a 

megismert anyagokból és 

technikákkal. 

viasz, gyurma. 

– Természetes anyagok és 

műanyagok alakíthatósága és 

tulajdonságai. Termések. 

 

Tevékenységek 

Egyszerű tárgyak készítése minta 

alapján változatos anyagokból.  

A szükséges technika, 

eszközhasználat elsajátítása. 

Képek, plakátok, ajándéktárgyak 

készítése. 

Eddigiek alapján a megismert 

technológiai eljárások 

alkalmazásával elemi figurák 

készítése segítséggel. 

Tárgyak készítése különböző 

alkalmakra (üvegfestés, 

gyöngyfűzés, papírmasé). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Az anyag eredetére, előkészítésére, feldolgozására, valamint a belőlük 

készíthető munkadarabok használhatóságára vonatkozó fogalmak. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes  

 felismerni a tanult textilfajtákat, a tanult öltésformák közül 

néhányat segítséggel tud alkalmazni; 

 egyszerű gombot felvarrni; 

 felismerni a különböző kézimunkák darabjait, eszközeit; 

 részt venni az eddig tanult és begyakorolt 

munkatevékenységekben; 

 részt venni a konyhai munkákban, elkészíteni egy-egy hideg, 

illetve egyszerű meleg ételt, ismeri az edényeket, eszközöket, az 

egyszerű konyhai gépek használatát; 

 a takarítási és gondozási munkákhoz és az adott munkadarabok 

elkészítéséhez szükséges anyagok és eszközök egyre önállóbb 

kiválasztására; 

 megadott helyiséget önállóan takarítani; 

 válogatni a ruhát színe, anyaga, szennyezettsége alapján, ismeri a 

mosás, vasalás eszközeit, használatkor a piktogramok utasításait 

figyelembe venni; 

 kívánságát és kifogásait megfogalmazni; 

 tájékozódni az üzletben, segítséggel tud néhány tételt vásárolni;  

 értelmezni a szavatossági idő jelölését. 

Tudja, hogy a termékeken hol találhatók a piktogramok, felismer 

közülük néhányat.  

A tanuló képes  

 tevékenységei során a piktogramokat értelmezni; 
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 megismerni különböző anyagokat, megmunkálásuk különböző 

módjait; 

 a tanult technikák alapján elemi figura készítésében részt venni; 

 ismereteit alkalmazni a különböző természetes anyagok 

megmunkálásakor. 
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KÖRNYEZETISMERET 

 

Óraszámok 

 
Évfolyamok 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám               2 2 2 2 

Éves óraszám                        

 

  74  74 74 74 

 

 

 

 

 

 

Témakörök 

 

 Témakör                   Évfolyamok 

5. 6. 7. 8. 

Az emberi test 

 

x x x x 

Egészségmegőrzés – Egészséges életmód 

 

x x x x 

Élő természet – élőlények és környezetük x x x x 

Élettelen környezet – Környezeti ártalmak x x x x 

 
 

5–8. évfolyam 

 

A környezetismeret tantárgy felkészíti a tanulót a természeti környezetével való harmonikus 

együttélésre, felismeri a környezet és saját egészsége, mentális épsége közötti 

összefüggéseket. Kialakítja igényét az épített és a természeti környezet épségének, 

szépségének megóvására. 

A tantárgy célja bővíteni a tanuló meglévő ismereteit élő és élettelen környezetünk 

jelenségeiről, megfigyelések alapján következtetések levonása, tapasztalatok hasznosítása a 

környezet megóvása érdekében. Kialakítani az igényét a természet védelemére, az élőlények 

és környezetük kölcsönhatásainak megismerésén keresztül környezetkímélő és természetvédő 

szemlélet kialakítására, törekedni a környezet igényessé, széppé, tisztábbá formálására. 

Elsajátíttatni a helyes egészségügyi és higiénés szokásokat, kialakítani olyan alapvető 

egészségügyi ismereteket, készségeket, amelyek hozzájárulnak a test megismeréséhez, a 

személyi higiénia és a megfelelő, ízléses, praktikus öltözködés iránti igény kialakulásához és 

az egészség védelméhez.  

Tudatosítani az egészséges életmód szokásrendszerét, a helyes táplálkozás, a testedzés, 

a sportolás jótékony hatását a mindennapokban.  

Megismerni a saját testet és annak működését, a betegségeket megelőzni, a 

leggyakrabban előforduló betegségek tüneteit, a gyógyulást elősegítő terápiákat megismerni 

és az orvos és a gyógyszerek szerepét tudatosítani. 
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Megismerni a balesetvédelem egyszerűbb szabályait, az egészséges életmódot 

veszélyeztető anyagokat, azok káros hatásait és a megelőzés módját. 

A tanuló szocializációs szintjét fejleszteni, kialakítani felelősségérzetét a természettel 

és embertársaival szemben, adott helyzetekben az önálló telefonhasználatot és a megfelelő 

segélykérés technikáit elsajátíttatni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. évfolyam 
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A tantárgy különösen fontos szerepet tölt be az önismeret és a társas kultúra fejlesztésében és 

a testi-lelki egészségre nevelésben, amennyiben megalapozza a helyes önismeretet, elősegíti a 

tanuló saját teste működésének, ápolásának megismerését, elsajátítását; lehetővé teszi a test 

felépítésének, jellegzetességeinek, a testrészek funkciójának és a szervezet összehangolt 

működésének megismerését. Mindezzel hozzájárul a jó közérzet feltételeinek, a komfortérzet 

kialakításának és fenntartásának megismeréséhez. 

A tantárgy tanítása a szociális és állampolgári kompetencia alakításához az egészséges 

önértékelés és a társas kapcsolatokban szükséges alkalmazkodási képesség fejlesztésével járul 

hozzá. 

A természettudományos és technikai kompetencia fejlesztése során a tanuló megismeri 

a természet nagy csoportjait, felismeri a környezeti tényezőknek az élő természetre gyakorolt 

hatásait, képessé válik egyszerű folyamatok megnevezésére. Mindez megerősíti a környezeti 

ártalmakkal szembeni érzékenységét, elősegíti a természeti környezettel való harmonikus 

együttélését. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az emberi test 

Órakeret  

24 óra 

Előzetes tudás Testrészek megnevezése, megmutatása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Az érzékszervekre káros hatások felismertetése és megelőzése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– A testrészek nevét, funkcióját 

ismerni. 

– Ismerni a belső szervek (szív, 

tüdő, máj, vese) működését.  

– Érzékszerveket kímélni (a 

károsodás megelőzése, 

javításának módjai).  

– Ismerni a segédeszközök 

használatának fontosságát, 

védelmét, kezelését. 

– Panaszokat röviden 

megfogalmazni, a kapott 

utasításokat betartani. 

Ismeretek 

– Testrészek, érzékszervek 

megnevezése, funkciójuk. 

– Meglévő ismeretek 

rendszerezése. 

– Az érzékszervek funkciója, 

védelmük. 

– Ismerkedés a 

segédeszközökkel. 

– Az egészség fogalma, a 

betegségek tünetei. 

– Betegségek: megfázás, 

gyomorrontás, influenza és 

más fertőző betegségek. 

– Fájdalom jelzése, a fájdalom 

helye. 

– Gyógyszer elfogadása. 

 

Tevékenységek 

Tükörképen ismerkedés a saját 

testtel.  

Kommunikáció: 

szókincs.  

 

Mozgásnevelés: 

testkép, 

nagymozgások. 

 

Ábrázolás-alakítás: 

emberábrázolás. 
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Egymás testrészeinek 

megmutatása, megnevezése. 

A birtokos ragok használatának 

gyakorlása.  

Az érzékszervek funkcióinak 

tapasztalat közbeni megismerése 

(szembekötősdi). 

Képösszerakás, csoportosítás, 

makettek összerakása, szervek 

felismerése, megnevezése, 

funkciója. 

Szem: Ne hajolj közel a 

könyvhöz! 

Fül: zajártalom kerülése. 

A szemüveg használata, kezelése, 

tisztán tartása. A hallókészülék 

használata. 

Szerepjáték: az orvosi rendelőben, 

a gyógyszertárban. 

Betegségek megelőzése. 

Adott betegség tüneteinek 

megnevezése, a kezelés 

utasításainak betartása. 

Egyedi problémák megbeszélése 

a foglalkozás keretében, ha lehet, 

orvossal, védőnővel. 

Maketten, képen a szerveket 

megfigyelni (elhelyezkedés, alak, 

szín, funkció). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fő testrészek és szervek. Látás romlása, hallás romlása, 

fáj, hányinger, köptető, gyógyszer, borogatás, láz, diéta, gyomorrontás, 

fertőző, fertőzés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Egészségmegőrzés – Egészséges életmód 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás A jó közérzet feltételeinek ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Veszélyhelyzetek felismerése és elkerülése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Önállóan kézmosás, arcmosás, 

fogmosás szükség szerint. 

– A rendszeres testedzést 

bevezetni. 

Ismeretek 

– Tisztálkodás. A test tisztán 

tartása. Hajápolás. 

Körömápolás. 

Kommunikáció: 

szókincs, 

kifejezőkészség. 
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– A vitaminok szerepét 

megismerni. 

– A napozószerek, bőrvédő- és 

bőrápoló szerek önálló, 

szükség szerinti használata. 

– A tanuló tudja panaszait 

tömören, lényegre törően 

megfogalmazni. 

– Az orvos utasításait, tanácsait 

követni. 

– A játék, munka és a 

közlekedés során kívánatos 

magatartást tudatosítani. 

– Váratlan helyzetekben is 

helyesen viselkedni.  

– Telefonálás, segítségkérés. 

– Önfegyelem gyakorlása. 

– A mozgásszegény életmód 

veszélyeinek megismerése, a 

test edzése. 

– A vitaminforrások 

megismerése. 

– Veszélyforrások a szabadban 

(a Nap káros hatása, kullancs). 

– Az iskolások orvosi 

vizsgálata. 

– Egészség – betegségek. 

– Orvosi rendelő, háziorvos. 

– Az iskolában, az utcán és 

játék közben előforduló 

balesetek. 

– Sportolás, fürdőzés közben és 

a háztartásban történő 

balesetek megelőzése. 

– A felnőttek értesítésének 

módja baleset esetén. 

 

Tevékenységek 

Önálló mosdás, fogmosás, 

hajápolás. Hajvágás, a haj 

ellenőrzésének fontossága 

(tetűirtás). 

Rendszeres körömvágás, tisztítás, 

a körömrágás kerülése. 

A vitamint tartalmazó 

élelmiszerek megismerése, 

csoportosítása. 

Megfelelő mennyiségű folyadék 

fogyasztásának szükségessége.  

A tavaszi és nyári napozás 

szabályai, rendszeresség, 

fokozatosság, időtartam, 

napozószerek. Védekezés 

kullancscsípés ellen. 

Az orvosi vizsgálatok helye az 

iskolában, funkciójuk, aktív 

együttműködés a vizsgálatokon.  

Iskolaorvosi, családorvosi, 

szakorvosi, fogorvosi rendelő.  

A rendelő felkeresésének módja 

(rendelési idő, szükséges 

dokumentumok, tiszta, rendezett 

öltözék, panasz részletes 

elmondása). 

Tanulmányi séta, megfigyelési 

szempontok szerint 

(balesetveszély, káros 

Társadalmi ismeretek: 

telefonálás, 

segítségkérés. 
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tevékenységek felismerése, orvosi 

rendelő). 

Balesetek (az élet minden 

területén), viselkedés strandon, a 

Balatonban (természetes 

vizekben), háztartási baleset 

esetén, ok-okozati összefüggések 

felismerése, tanulságok levonása. 

Telefon használata 

(segítségkérés), segélykérő 

telefonszámok ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A használt tisztálkodási eszközök és anyagok, funkciójuk, a különböző 

hajtípusok mosószerei (száraz, zsíros). 

Orvosi vizsgálattal, gyógyszerezéssel kapcsolatos fogalmak (lázmérő, 

sóhajtás, száj kitátása [miért?] hallgató, gyógyszer, védőoltás, steril, géz, 

vérvétel, vizeletvizsgálat, lelet, beutaló, fúró, fogtömés, fogkő, röntgen, 

foghúzás). 

Egészséges életmóddal, napozással kapcsolatos fogalmak. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Élő természet – élőlények és környezetük 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Élő – élettelen biztos elkülönítése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési célja 

Annak beláttatása, hogy mi, emberek is a természet részei vagyunk. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Növényeket, állatokat 

felismerni, tulajdonságaikat 

megnevezni. 

– A megszerzett ismereteket 

önállóan alkalmazni. 

Ismeretek 

– Az élő természet nagy 

csoportjai: növény, állat, 

tulajdonságai, életmódja, 

haszna. 

– Időjárás hatása a 

növényekre, állatokra. 

– A környezet hatása az 

élőlényekre (szárazság, 

aszály, árvíz, szélsőséges 

időjárás). 

 

Tevékenységek 

A tanult élőlények változó 

szempontú csoportosítása. 

Az emberi tevékenység szerepe a 

növények, állatok életében. 

Megfigyelések. 

Kommunikáció: 

szókincs, irodalmi 

alkotások a témával 

kapcsolatban. 

 

Ábrázolás-alakítás: 

természetábrázolás 

különböző 

technikákkal. 
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Az ember alkalmazkodása az 

időjárás változásaihoz. 

Képek összerakása, válogatása, 

csoportosítása, kísérletek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Élőlény, élettelen, hasznos, káros, életfeltétel, gyökér, törzs, korona, 

termés, pusztulás, áradás, katasztrófa; 

szaporítás, születés, növekedés, elmúlás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Élettelen környezet – Környezeti ártalmak 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás A víz és a levegő nélkülözhetetlen az élethez. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

A napfény nélkülözhetetlenségének felismerése az életben, káros 

hatások kivédésének lehetőségei. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– A halmazállapotokat 

felismerni és megnevezni. 

– Településén található 

folyóvizek (forrás, patak, 

folyó, tó) felkeresése, 

megfigyelése. 

– Tudni a víz értékét, ismerni 

megjelenési formáit 

(halmazállapotát). 

Ismeretek 

– Az élő és élettelen természet 

megfigyelése. 

– Az élet alapvető feltételei. 

– Levegő, víz, napfény 

összetevői, ártalmai. 

– A felszíni vizek (forrás, patak, 

folyó, tó, tenger). 

– A víz halmazállapotai. 

 

Tevékenységek 

Élő és élettelen differenciálása.  

Ismerkedés az élet alapvető 

feltételeivel. 

Tudatos törekvés az értékek 

óvására. 

Élmények, képek a magas 

vízállású Dunáról, helyi folyókról. 

Kísérletek a víz halmazállapotával 

kapcsolatban. 

Csapadékfajták megfigyelése 

(pára, köd, dér, zúzmara, harmat). 

Bővebben a víz, a harmat, a pára, 

a jég jellemzői, megfigyelése. 

Társadalmi ismeretek: 

tájékozódás a föld 

felszíni formáiról, 

vizeiről. 

 

Életvitel és gyakorlat: 

közvetlen környezet 

tisztántartása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmazállapot, levegő, láthatatlan, gőz, csapadék, pára, köd, dér, zúzmara, 

harmat, árvíz, híd, gát, menekülés, életveszély, mentés, térkép, földgömb, 

atlasz.  
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A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes  

 felismerni, megmutatni testrészeit, érzékszerveit, ismeri azok elemi 

funkcióit; 

 érzékszerveire vigyázni, a szükséges segédeszközöket megfelelően 

használni; 

 teste reakcióit érzékelni, a változásokat jelezni, panaszait 

megfogalmazni; 

 öltözékét rendezetten, tisztán tartani, gondozni; 

 őszintén, bizalommal együttműködni orvosi vizsgálaton az 

egészségügyi dolgozókkal; 

 főfogalmi csoportosításokat végezni az állat- és növényvilág körében.  

 a környezetben található élőlényekről, élőhelyeikről, testfelépítésük 

legjellemzőbb tulajdonságairól ismereteket szerezni, rendszerezni; 

 egyszerű környezetmegóvó tevékenységet végezni (szemétszedés, 

törekvés a víz takarékos használatára); 

 halmazállapotok differenciálására, a csapadékfajták 

megkülönböztetésére.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. évfolyam 
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A tantárgy különösen fontos szerepet tölt be az önismeret és a társas kultúra fejlesztésében és 

a testi-lelki egészségre nevelésben, amennyiben megalapozza a helyes önismeretet, elősegíti a 

tanuló saját teste működésének, ápolásának megismerését, elsajátítását; lehetővé teszi a test 

felépítésének, jellegzetességeinek, a testrészek funkciójának és a szervezet összehangolt 

működésének megismerését. Mindezzel hozzájárul a jó közérzet feltételeinek, a komfortérzet 

kialakításának és fenntartásának megismeréséhez. 

A tantárgy tanítása a szociális és állampolgári kompetencia alakításához az egészséges 

önértékelés és a társas kapcsolatokban szükséges alkalmazkodási képesség fejlesztésével járul 

hozzá. 

A természettudományos és technikai kompetencia fejlesztése során a tanuló megismeri 

a természet nagy csoportjait, felismeri a környezeti tényezőknek az élő természetre gyakorolt 

hatásait, képessé válik egyszerű folyamatok megnevezésére. Mindez megerősíti a környezeti 

ártalmakkal szembeni érzékenységét, elősegíti a természeti környezettel való harmonikus 

együttélését. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az emberi test 

Órakeret  

20 óra 

Előzetes tudás Testrészek megnevezése, megmutatása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Az érzékszervekre káros hatások felismertetése és megelőzése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– A testrészek nevét, funkcióját 

ismerni. 

– Ismerni a belső szervek (szív, 

tüdő, máj, vese) működését.  

– Érzékszerveket kímélni (a 

károsodás megelőzése, 

javításának módjai).  

– Ismerni a segédeszközök 

használatának fontosságát, 

védelmét, kezelését. 

– Panaszokat röviden 

megfogalmazni, a kapott 

utasításokat betartani. 

Ismeretek 

– Testrészek, érzékszervek 

megnevezése, funkciójuk. 

– Meglévő ismeretek 

rendszerezése. 

– Az érzékszervek funkciója, 

védelmük. 

– Ismerkedés a 

segédeszközökkel. 

– Az egészség fogalma, a 

betegségek tünetei. 

– Betegségek: megfázás, 

gyomorrontás, influenza és 

más fertőző betegségek. 

– Fájdalom jelzése, a fájdalom 

helye. 

– Gyógyszer elfogadása. 

 

Tevékenységek 

Tükörképen ismerkedés a saját 

testtel.  

Egymás testrészeinek 

Kommunikáció: 

szókincs.  

 

Mozgásnevelés: 

testkép, 

nagymozgások. 

 

Ábrázolás-alakítás: 

emberábrázolás. 
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megmutatása, megnevezése. 

A birtokos ragok használatának 

gyakorlása.  

Az érzékszervek funkcióinak 

tapasztalat közbeni megismerése 

(szembekötősdi). 

Képösszerakás, csoportosítás, 

makettek összerakása, szervek 

felismerése, megnevezése, 

funkciója. 

Szem: Ne hajolj közel a 

könyvhöz! 

Fül: zajártalom kerülése. 

A szemüveg használata, kezelése, 

tisztán tartása. A hallókészülék 

használata. 

Szerepjáték: az orvosi rendelőben, 

a gyógyszertárban. 

Betegségek megelőzése. 

Adott betegség tüneteinek 

megnevezése, a kezelés 

utasításainak betartása. 

Diéta előírásai különböző 

betegségek esetében: 

gyomorrontás, influenza, 

cukorbetegség, ételérzékenység, 

ekcéma, allergia. 

Egyedi problémák megbeszélése 

a foglalkozás keretében, ha lehet, 

orvossal, védőnővel. 

Maketten, képen a szerveket 

megfigyelni (elhelyezkedés, alak, 

szín, funkció). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fő testrészek és szervek. Látás romlása, hallás romlása, 

fáj, hányinger, köptető, gyógyszer, borogatás, láz, diéta, gyomorrontás, 

fertőző, fertőzés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Egészségmegőrzés – Egészséges életmód 

Órakeret 

19 óra 

Előzetes tudás A jó közérzet feltételeinek ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Veszélyhelyzetek felismerése és elkerülése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 
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– Önállóan kézmosás, arcmosás, 

fogmosás szükség szerint. 

– A rendszeres testedzést 

bevezetni. 

– A vitaminok szerepét 

megismerni. 

– A napozószerek, bőrvédő- és 

bőrápoló szerek önálló, 

szükség szerinti használata. 

– A tanuló tudja panaszait 

tömören, lényegre törően 

megfogalmazni. 

– Az orvos utasításait, tanácsait 

követni. 

– A játék, munka és a 

közlekedés során kívánatos 

magatartást tudatosítani. 

– Váratlan helyzetekben is 

helyesen viselkedni.  

– Telefonálás, segítségkérés. 

– Önfegyelem gyakorlása. 

Ismeretek 

– Tisztálkodás. A test tisztán 

tartása. Hajápolás. 

Körömápolás. 

– A mozgásszegény életmód 

veszélyeinek megismerése, a 

test edzése. 

– A vitaminforrások 

megismerése. 

– Veszélyforrások a szabadban 

(a Nap káros hatása, kullancs). 

– Az iskolások orvosi 

vizsgálata. 

– Egészség – betegségek. 

– Orvosi rendelő, háziorvos. 

– Az iskolában, az utcán és 

játék közben előforduló 

balesetek. 

– Sportolás, fürdőzés közben és 

a háztartásban történő 

balesetek megelőzése. 

– A felnőttek értesítésének 

módja baleset esetén. 

 

Tevékenységek 

Önálló mosdás, fogmosás, 

hajápolás. Hajvágás, a haj 

ellenőrzésének fontossága 

(tetűirtás). 

Rendszeres körömvágás, tisztítás, 

a körömrágás kerülése. 

A vitamint tartalmazó 

élelmiszerek megismerése, 

csoportosítása. 

Megfelelő mennyiségű folyadék 

fogyasztásának szükségessége.  

A tavaszi és nyári napozás 

szabályai, rendszeresség, 

fokozatosság, időtartam, 

napozószerek. Védekezés 

kullancscsípés ellen. 

Az orvosi vizsgálatok helye az 

iskolában, funkciójuk, aktív 

együttműködés a vizsgálatokon.  

Iskolaorvosi, családorvosi, 

szakorvosi, fogorvosi rendelő.  

A rendelő felkeresésének módja 

(rendelési idő, szükséges 

dokumentumok, tiszta, rendezett 

Kommunikáció: 

szókincs, 

kifejezőkészség. 

 

Társadalmi ismeretek: 

telefonálás, 

segítségkérés. 
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öltözék, panasz részletes 

elmondása). 

Tanulmányi séta, megfigyelési 

szempontok szerint 

(balesetveszély, káros 

tevékenységek felismerése, orvosi 

rendelő). 

Balesetek (az élet minden 

területén), viselkedés strandon, a 

Balatonban (természetes 

vizekben), háztartási baleset 

esetén, ok-okozati összefüggések 

felismerése, tanulságok levonása. 

Telefon használata 

(segítségkérés), segélykérő 

telefonszámok ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A használt tisztálkodási eszközök és anyagok, funkciójuk, a különböző 

hajtípusok mosószerei (száraz, zsíros). 

Orvosi vizsgálattal, gyógyszerezéssel kapcsolatos fogalmak (lázmérő, 

sóhajtás, száj kitátása [miért?] hallgató, gyógyszer, védőoltás, steril, géz, 

vérvétel, vizeletvizsgálat, lelet, beutaló, fúró, fogtömés, fogkő, röntgen, 

foghúzás). 

Egészséges életmóddal, napozással kapcsolatos fogalmak. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Élő természet – élőlények és környezetük 

Órakeret     

15 óra 

Előzetes tudás Élő – élettelen biztos elkülönítése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési célja 

Annak beláttatása, hogy mi, emberek is a természet részei vagyunk. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Növényeket, állatokat 

felismerni, tulajdonságaikat 

megnevezni. 

– A megszerzett ismereteket 

önállóan alkalmazni. 

Ismeretek 

– Az élő természet nagy 

csoportjai: növény, állat, 

tulajdonságai, életmódja, 

haszna. 

– Időjárás hatása a 

növényekre, állatokra. 

– A környezet hatása az 

élőlényekre (szárazság, 

aszály, árvíz, szélsőséges 

időjárás). 

 

Tevékenységek 

Kommunikáció: 

szókincs, irodalmi 

alkotások a témával 

kapcsolatban. 

 

Ábrázolás-alakítás: 

természetábrázolás 

különböző 

technikákkal. 
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A tanult élőlények változó 

szempontú csoportosítása. 

Az emberi tevékenység szerepe a 

növények, állatok életében. 

Megfigyelések. 

Az ember alkalmazkodása az 

időjárás változásaihoz. 

Képek összerakása, válogatása, 

csoportosítása, kísérletek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Élőlény, élettelen, hasznos, káros, életfeltétel, gyökér, törzs, korona, 

termés, pusztulás, áradás, katasztrófa; 

szaporítás, születés, növekedés, elmúlás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Élettelen környezet – Környezeti ártalmak 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás A víz és a levegő nélkülözhetetlen az élethez. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

A napfény nélkülözhetetlenségének felismerése az életben, káros 

hatások kivédésének lehetőségei. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– A halmazállapotokat 

felismerni és megnevezni. 

– Településén található 

folyóvizek (forrás, patak, 

folyó, tó) felkeresése, 

megfigyelése. 

– Tudni a víz értékét, ismerni 

megjelenési formáit 

(halmazállapotát). 

Ismeretek 

– Az élő és élettelen természet 

megfigyelése. 

– Az élet alapvető feltételei. 

– Levegő, víz, napfény 

összetevői, ártalmai. 

– A felszíni vizek (forrás, patak, 

folyó, tó, tenger). 

– A víz halmazállapotai. 

 

Tevékenységek 

Élő és élettelen differenciálása.  

Ismerkedés az élet alapvető 

feltételeivel. 

Tudatos törekvés az értékek 

óvására. 

Élmények, képek a magas 

vízállású Dunáról, helyi folyókról. 

Kísérletek a víz halmazállapotával 

kapcsolatban. 

Csapadékfajták megfigyelése 

(pára, köd, dér, zúzmara, harmat). 

Bővebben a víz, a harmat, a pára, 

a jég jellemzői, megfigyelése. 

Társadalmi ismeretek: 

tájékozódás a föld 

felszíni formáiról, 

vizeiről. 

 

Életvitel és gyakorlat: 

közvetlen környezet 

tisztántartása. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmazállapot, levegő, láthatatlan, gőz, csapadék, pára, köd, dér, zúzmara, 

harmat, árvíz, híd, gát, menekülés, életveszély, mentés, térkép, földgömb, 

atlasz.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes  

 felismerni, megmutatni testrészeit, érzékszerveit, ismeri azok elemi 

funkcióit; 

 érzékszerveire vigyázni, a szükséges segédeszközöket megfelelően 

használni; 

 teste reakcióit érzékelni, a változásokat jelezni, panaszait 

megfogalmazni; 

 öltözékét rendezetten, tisztán tartani, gondozni; 

 őszintén, bizalommal együttműködni orvosi vizsgálaton az 

egészségügyi dolgozókkal; 

 főfogalmi csoportosításokat végezni az állat- és növényvilág körében.  

 a környezetben található élőlényekről, élőhelyeikről, testfelépítésük 

legjellemzőbb tulajdonságairól ismereteket szerezni, rendszerezni; 

 egyszerű környezetmegóvó tevékenységet végezni (szemétszedés, 

törekvés a víz takarékos használatára); 

 halmazállapotok differenciálására, a csapadékfajták 

megkülönböztetésére.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. évfolyam 
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A tantárgy kiemelt szerepet játszik az erkölcsi nevelés területén, a természeti környezetben 

megfelelő viselkedésre neveléssel, az állat- és növényvilág nyugalmának megőrzése 

érdekében, és a felelős viselkedés kialakításában a közösségi környezetben. 

A nemzeti azonosságtudat fejlődéséhez és a hazafias neveléshez a közösségi terek, az 

épített és természeti környezet ápolásával, a rend és tisztaság fokozott védelmével járul hozzá. 

Kiemelt szerepet játszik a tantárgy a testi és lelki egészségre nevelésben az egészségre 

káros szokások felismertetésével, kialakulásuk tudatos elkerülésére neveléssel, igény 

felkeltésével a tiszta, gondozott környezet megteremtésére és megóvására, és a tanuló értelmi 

képességeinek megfelelő ismeretek nyújtásával a testi változások megismerésére és 

elfogadására. 

A tantárgy a médiatudatosságra nevelésben fontos szerepet tölt be a médiumok 

felhasználásának megismertetésével és a tanulók látókörének szélesítésével. 

A tantárgy a természettudományos és technikai kompetencia fejlesztését támogatja, 

tudatosítva a környezet védelmének és megóvásának fontosságát. A tanulók megismerik a 

gyógy- és fűszernövények szerepét és használatukat, felismerik az összefüggéseket az 

időjárási viszonyok és a természet átalakulása között, és az emberi tevékenységek környezetre 

gyakorolt hatását. 

A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztéséhez hozzájárul a környezet és az 

egészség megóvására nevelés és a betegségek megelőzése érdekében történő közösségi 

kezdeményezésekben, társadalmi megmozdulásokban való részvétel. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az emberi test 

Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás Az orvosi vizsgálattól való félelem nem megalapozott, leküzdhető. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Segítség kérése megfelelő módon a szükséges esetekben. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Saját testrészek, érzékszervek 

biztos ismerete. 

– Érzések, tapasztalatok 

megfogalmazása. 

– Jó helyzetfelismerési képesség 

kialakulása, kívánságok 

megfogalmazása.  

– Ismeretek szerzése a 

védőoltásokkal, 

elsősegélynyújtással 

kapcsolatban. 

– Törekvés a kapkodás, a pánik 

elkerülésére. 

Ismeretek 

– Testrészek, érzékszervek, 

belső szervek, funkciójuk, 

védelmük. 

– Segédeszközök védelme és 

fontossága. 

– Betegség témakör bővítése: 

torokgyulladás, 

középfülgyulladás, 

bárányhimlő, herpesz, 

bőrbetegségek. 

– Betegségmegelőzés, 

védőoltások szükségessége.  

– Teendők saját vagy társai 

rosszulléte, betegsége, rossz 

közérzete esetén. 

 

Kommunikáció: 

szókincs, élmények, 

tapasztalatok 

megfogalmazása. 

 

Ábrázolás-alakítás: 

emberábrázolás. 
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Tevékenységek 

Testrészek megnevezése, 

megmutatása.  

Könyvben és maketten a csontváz 

és a belső szervek nézegetése, 

felismerése. 

Szemüveg, hallókészülék, 

lúdtalpbetét használata, tisztítása, 

tárolása. 

Lázmérés, vérnyomásmérés. 

Saját tapasztalat alapján az 

említett betegségek tünetei és az 

alkalmazott terápia. 

Beszámoló saját tapasztalatokról, 

oltási könyv adatainak 

megbeszélése. 

Az orvos vagy felnőtt 

értesítésének módja. Telefonálás 

gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Az emberi testtel, betegségekkel kapcsolatos fogalmak. 

Éles a látásom, homályosan látok. Nem hallom, most jól hallom. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Egészségmegőrzés – Egészséges életmód 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Serdülőkori változások elfogadása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Az egészségre káros szokások kialakulásának tudatos kerülése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Az egészséges életmód 

fontosságának ismerete. 

– Ismerni a serdülés jeleit, a 

bekövetkező változásokat, 

következményeket és 

felelősséget. 

– Az egészséges életmód 

fontosságát, módjait 

megismerni, törekedni a 

helyes szokások kialakítására. 

– Megérteni a káros 

szokásokkal kapcsolatos 

betegségek, kóros állapotok 

megelőzésének fontosságát. 

Ismeretek 

– A test tisztán tartása. 

– A serdülőkor jellemzői. 

– A test edzése. 

– Ideális testsúly. 

– Helyes, helytelen táplálkozás. 

– Kerülendő élelmiszerek és 

üdítők. 

– Veszélyforrások (dohányzás, 

szeszes italok, a nemi úton 

terjedő betegségek). 

– Iskolai, háztartási és utcai 

balesetek. 

– Balesetek megelőzésének 

Kommunikáció: 

szövegértés. 

 

Életvitel és gyakorlat: 

piktogramok, 

egészséges táplálkozás. 

 

Testnevelés: rendszeres 

testmozgás, edzettség. 
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– Szükséges esetekben 

használni a telefont. 

– Néhány fontos telefonszámot 

ismerni. 

– Megjelenés, viselkedés az 

orvosi vizsgálat során. 

– A gyógyszereléssel 

kapcsolatos utasítások pontos 

betartása. 

lehetőségei. 

– Baleset estén felnőtt 

értesítése, mentő hívása. 

– A gyógyszerek használata 

(gyógyszer, adagolás, recept). 

– A súlyfelesleg káros hatásai. 

 

Tevékenységek 

Önálló mosdás, fürdés, hajmosás, 

hajszárítás. 

Rendszeres mozgás, testedzés. 

Egészségtelen, veszélyes 

(válogatás, csoportosítás). 

Beszélgetés, saját élmények a 

káros szokásokkal kapcsolatban. 

A családban, környezetében 

szerzett tapasztalatok 

megvitatása. Vélemények 

ütköztetése. 

Eseményképek, filmek elemzése. 

Az értesítés módja, szerepjáték, 

telefonálás gyakorlása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Súlyfelesleg, önfegyelem, körültekintő, nyugodt, figyelmes, tárcsázás, 

foglalt, kicseng, vizsgálat, lázmérés, vérvétel, vizeletvizsgálat, lelet, 

beutaló, fúró, fogtömés, fogkő, röntgen, foghúzás, serdülés, súlyfelesleg, 

önfegyelem. Magasság és súly közötti helyes arány. 

Személyes adat, igazolvány, TB-kártya, telefonszám. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Élő természet – Élőlények és környezetük 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Szelektív hulladékgyűjtés fontossága. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

A tiszta környezet megteremtése és megóvása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Tájékozódni a tanult 

ismeretek alapján kis 

segítséggel könyvekben. 

– Gyógyteát fogyasztani 

(készíteni) szükség esetén, 

ismert helyzetekben. 

– Felismerni a fűszereket 

Ismeretek 

– Növények, állatok, emberek. 

– A fűszernövények 

megismerése, használatuk 

(babér, köménymag, 

majoránna, fokhagyma, bors 

stb.). 

Kommunikáció: 

szókincs, kapcsolódó 

irodalmi alkotások. 

 

Életvitel és gyakorlat: 

fűszerek, 

gyógynövények a 
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illatukról, tájékozódni élettani 

hatásukról, használatukról. 

– Részvétel környezetvédelmi 

akciókban, pl. Föld Napja, 

Madarak és fák napja, 

hulladékgyűjtő akciók stb. 

– A föld tájainak növényei, 

állatai (sarkvidék, hegyvidék, 

sivatag, őserdő). 

– Az ember szerepe az élő 

természet megóvásában. 

 

Tevékenységek 

Tápláléklánc összeállítása. 

Csoportosítás, válogatás. 

A fűszernövények megismerése 

és kipróbálása az ételek 

készítésénél.  

Játékos felismerés bekötött 

szemmel, illat alapján. 

Tájak és jellegzetes élőlények 

(összefüggés az éghajlat és a 

növény- és állatvilág között). 

Takarékoskodni az 

erőforrásokkal: víz, villany, gáz 

használata során, szelektív 

hulladékgyűjtés, veszélyes 

anyagok elkülönítése (elemek, 

gumiabroncs stb.). 

táplálkozásban, 

vásárlás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tápláléklánc, tájvédelem, bors, fahéj, szegfűszeg, vanília, kakaó, 

csokoládé; 

bőrszín, arcberendezés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Élettelen környezet – környezeti ártalmak 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Időjárással kapcsolatos ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Tájékozódás térképen, térkép jelzéseinek megismerése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Alkalmazni a tanult 

ismereteket. 

– Tiszta víz, levegő, napfény 

fontosságát tudatosítani. 

– A légszennyezés jellegzetes 

szagát felismerni. 

– Törekedni a tiszta környezet 

megtartására. 

– Ismerni a térképen 

alkalmazott legfontosabb 

Ismeretek 

– Az élő és élettelen természet 

megfigyelése. 

– Csapadékfajták megfigyelése. 

– A víz körforgása. 

– A felszíni vízfolyások (forrás, 

patak, folyó, tó). 

– Felszíni formák (hegy, 

síkság). 

 

Társadalmi ismeretek: 

Föld országai, 

természeti kincsek. 

 

Ábrázolás-alakítás: 

természetábrázolás. 
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színeket és jelzéseket. 

– Saját megfigyeléseiről 

beszámolni. 

– Kísérletek végzésében aktívan 

részt venni. 

– A rend és tisztaság iránti 

igényét kialakítani. 

Tevékenységek 

Csoportosítás. 

Térkép nézegetése, térképjelek 

megismerése, térkép színezése. 

Magyarország domborzati 

térképének tanulmányozása. 

Terepasztalon felszíni formák 

kialakítása.  

Képek gyűjtése, rendszerezése. 

Időjárás megfigyelése, a 

megfigyelések lejegyzése, 

figyelemmel kisérése, 

következtetések levonása.  

Változások megfigyelése 

(olvadás, oldódás, égés). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Híd, térkép, földgömb, atlasz, jelzés, síkság, hegy, folyó, tenger, óceán, 

tűzhányó, vulkán, földrengés. 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló  

 rendelkezik elemi ismeretekkel teste biológiai működéséről; 

 tudja, hogy betegség esetén hova kell fordulni, ismeri az egészségügyi 

intézmények funkcióját. 

A tanuló képes 

 a testi higiénia, a mozgás, a szabad levegőn való tartózkodás iránti 

igényét fejleszteni; 

  ruházatát ízlésesen kiválogatni, gondozni, tisztán tartani; 

 a balesetveszélyt felismerni, elkerülni, életkorának és értelmi szintjének 

megfelelően segítséget kérni és nyújtani. 

Ismeretei vannak a helyes és helytelen táplálkozásról.  

A tanuló képes 

 elemi ismereteket szerezni a növény- és állatvilágról, azok élőhelyeiről, 

hasznukról, kárukról, környezeti hatásokról és azok következményeiről, 

felismerni az élőlények és környezetük kölcsönhatásait; 

Ismeri a környezetszennyezés fogalmát és a környezetet károsító 

anyagokat. 

A tanuló képes 

 fejlettségi szintjének megfelelően kialakítani környezetvédő 

szemléletét; 

 alkalmazni a tanult ismereteket, aktív kísérletek végzésekor be tud 

számolni saját megfigyeléseiről. 

 

 

 

 

8. évfolyam 
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A tantárgy kiemelt szerepet játszik az erkölcsi nevelés területén, a természeti környezetben 

megfelelő viselkedésre neveléssel, az állat- és növényvilág nyugalmának megőrzése 

érdekében, és a felelős viselkedés kialakításában a közösségi környezetben. 

A nemzeti azonosságtudat fejlődéséhez és a hazafias neveléshez a közösségi terek, az 

épített és természeti környezet ápolásával, a rend és tisztaság fokozott védelmével járul hozzá. 

Kiemelt szerepet játszik a tantárgy a testi és lelki egészségre nevelésben az egészségre 

káros szokások felismertetésével, kialakulásuk tudatos elkerülésére neveléssel, igény 

felkeltésével a tiszta, gondozott környezet megteremtésére és megóvására, és a tanuló értelmi 

képességeinek megfelelő ismeretek nyújtásával a testi változások megismerésére és 

elfogadására. 

A tantárgy a médiatudatosságra nevelésben fontos szerepet tölt be a médiumok 

felhasználásának megismertetésével és a tanulók látókörének szélesítésével. 

A tantárgy a természettudományos és technikai kompetencia fejlesztését támogatja, 

tudatosítva a környezet védelmének és megóvásának fontosságát. A tanulók megismerik a 

gyógy- és fűszernövények szerepét és használatukat, felismerik az összefüggéseket az 

időjárási viszonyok és a természet átalakulása között, és az emberi tevékenységek környezetre 

gyakorolt hatását. 

A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztéséhez hozzájárul a környezet és az 

egészség megóvására nevelés és a betegségek megelőzése érdekében történő közösségi 

kezdeményezésekben, társadalmi megmozdulásokban való részvétel. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az emberi test 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Az orvosi vizsgálattól való félelem nem megalapozott, leküzdhető. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Segítség kérése megfelelő módon a szükséges esetekben. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Saját testrészek, érzékszervek 

biztos ismerete. 

– Érzések, tapasztalatok 

megfogalmazása. 

– Jó helyzetfelismerési képesség 

kialakulása, kívánságok 

megfogalmazása.  

– Ismeretek szerzése a 

védőoltásokkal, 

elsősegélynyújtással 

kapcsolatban. 

– Törekvés a kapkodás, a pánik 

elkerülésére. 

Ismeretek 

– Testrészek, érzékszervek, 

belső szervek, funkciójuk, 

védelmük. 

– Segédeszközök védelme és 

fontossága. 

– Betegség témakör bővítése: 

torokgyulladás, 

középfülgyulladás, 

bárányhimlő, herpesz, 

bőrbetegségek. 

– Betegségmegelőzés, 

védőoltások szükségessége.  

– Az elsősegélynyújtás 

elemeinek gyakorlása.  

– Teendők saját vagy társai 

rosszulléte, betegsége, rossz 

Kommunikáció: 

szókincs, élmények, 

tapasztalatok 

megfogalmazása. 

 

Ábrázolás-alakítás: 

emberábrázolás. 
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közérzete esetén. 

 

Tevékenységek 

Testrészek megnevezése, 

megmutatása.  

Könyvben és maketten a csontváz 

és a belső szervek nézegetése, 

felismerése. 

Szemüveg, hallókészülék, 

lúdtalpbetét használata, tisztítása, 

tárolása. 

Lázmérés, vérnyomásmérés. 

Saját tapasztalat alapján az 

említett betegségek tünetei és az 

alkalmazott terápia. 

Beszámoló saját tapasztalatokról, 

oltási könyv adatainak 

megbeszélése. 

Az orvos vagy felnőtt 

értesítésének módja. Telefonálás 

gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Az emberi testtel, betegségekkel kapcsolatos fogalmak. 

Éles a látásom, homályosan látok. Nem hallom, most jól hallom. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Egészségmegőrzés – Egészséges életmód 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Serdülőkori változások elfogadása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Az egészségre káros szokások kialakulásának tudatos kerülése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Az egészséges életmód 

fontosságának ismerete. 

– Ismerni a serdülés jeleit, a 

bekövetkező változásokat, 

következményeket és 

felelősséget. 

– Az egészséges életmód 

fontosságát, módjait 

megismerni, törekedni a 

helyes szokások kialakítására. 

– Megérteni a káros 

szokásokkal kapcsolatos 

Ismeretek 

– A serdülőkor jellemzői. 

– Helyes, helytelen táplálkozás. 

– Kerülendő élelmiszerek és 

üdítők. 

– Veszélyforrások (dohányzás, 

szeszes italok, a nemi úton 

terjedő betegségek). 

– Iskolai, háztartási és utcai 

balesetek. 

– Balesetek megelőzésének 

lehetőségei. 

Kommunikáció: 

szövegértés. 

 

Életvitel és gyakorlat: 

piktogramok, 

egészséges táplálkozás. 

 

Testnevelés: rendszeres 

testmozgás, edzettség. 
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betegségek, kóros állapotok 

megelőzésének fontosságát. 

– Szükséges esetekben 

használni a telefont. 

– Néhány fontos telefonszámot 

ismerni. 

– Megjelenés, viselkedés az 

orvosi vizsgálat során. 

– A gyógyszereléssel 

kapcsolatos utasítások pontos 

betartása. 

– Baleset estén felnőtt 

értesítése, mentő hívása. 

– A mentők munkája. 

– A mentőláda szerepe.  

– Az orvosi vizsgálathoz 

szükséges dokumentáció. 

– A gyógyszerek használata 

(gyógyszer, adagolás, recept). 

– Szexualitással kapcsolatos 

ismeretek. 

– A súlyfelesleg káros hatásai. 

 

Tevékenységek 

Egészségtelen, veszélyes 

(válogatás, csoportosítás). 

Beszélgetés, saját élmények a 

káros szokásokkal kapcsolatban. 

A családban, környezetében 

szerzett tapasztalatok 

megvitatása. Vélemények 

ütköztetése. 

Eseményképek, filmek elemzése. 

Az értesítés módja, szerepjáték, 

telefonálás gyakorlása. 

Gyakorlás, kisebb sebek ellátása, 

fertőtlenítés. Tanulmányi séta 

orvosi rendelőkben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Súlyfelesleg, önfegyelem, körültekintő, nyugodt, figyelmes, tárcsázás, 

foglalt, kicseng, vizsgálat, lázmérés, vérvétel, vizeletvizsgálat, lelet, 

beutaló, fúró, fogtömés, fogkő, röntgen, foghúzás, serdülés, nemi 

jellemzők, súlyfelesleg, önfegyelem. Magasság és súly közötti helyes arány. 

Személyes adat, igazolvány, TB-kártya, telefonszám. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Élő természet – Élőlények és környezetük 

Órakeret 

19 óra 

Előzetes tudás Szelektív hulladékgyűjtés fontossága. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

A tiszta környezet megteremtése és megóvása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Tájékozódni a tanult 

ismeretek alapján kis 

segítséggel könyvekben. 

Ismeretek 

– Növények, állatok, emberek. 

– Ismerkedés a 

Kommunikáció: 

szókincs, kapcsolódó 

irodalmi alkotások. 
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– Gyógyteát fogyasztani 

(készíteni) szükség esetén, 

ismert helyzetekben. 

– Felismerni a fűszereket 

illatukról, tájékozódni élettani 

hatásukról, használatukról. 

– Részvétel környezetvédelmi 

akciókban, pl. Föld Napja, 

Madarak és fák napja, 

hulladékgyűjtő akciók stb. 

gyógynövényekkel (kamilla, 

hársvirág, csipkebogyó, 

kakukkfű). 

– A föld tájainak növényei, 

állatai (sarkvidék, hegyvidék, 

sivatag, őserdő). 

– Az ember szerepe az élő 

természet megóvásában. 

– Tájvédelmi terület 

megtekintése.  

– A védett növények és állatok 

fogalmának megismerése. 

 

Tevékenységek 

Tápláléklánc összeállítása. 

Csoportosítás, válogatás. 

Gyógytea készítése: borogatás – 

kamilla, köhögés – hársvirág stb. 

A fűszernövények megismerése 

és kipróbálása az ételek 

készítésénél.  

Játékos felismerés bekötött 

szemmel, illat alapján. 

Tájak és jellegzetes élőlények 

(összefüggés az éghajlat és a 

növény- és állatvilág között). 

Néhány környezetében élő védett 

növény, állat felismerése. 

Takarékoskodni az 

erőforrásokkal: víz, villany, gáz 

használata során, szelektív 

hulladékgyűjtés, veszélyes 

anyagok elkülönítése (elemek, 

gumiabroncs stb.). 

 

Életvitel és gyakorlat: 

fűszerek, 

gyógynövények a 

táplálkozásban, 

vásárlás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tápláléklánc, kamilla, hársfa, bodza, tájvédelem, bőrszín, arcberendezés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Élettelen környezet – környezeti ártalmak 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Időjárással kapcsolatos ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Tájékozódás térképen, térkép jelzéseinek megismerése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 
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– Alkalmazni a tanult 

ismereteket. 

– Tiszta víz, levegő, napfény 

fontosságát tudatosítani. 

– A légszennyezés jellegzetes 

szagát felismerni. 

– Törekedni a tiszta környezet 

megtartására. 

– Ismerni a térképen 

alkalmazott legfontosabb 

színeket és jelzéseket. 

– Saját megfigyeléseiről 

beszámolni. 

– Kísérletek végzésében aktívan 

részt venni. 

– A rend és tisztaság iránti 

igényét kialakítani. 

Ismeretek 

– Az élő és élettelen természet 

megfigyelése. 

– Csapadékfajták megfigyelése. 

– A víz körforgása. 

– A felszíni vízfolyások (forrás, 

patak, folyó, tó). 

– Felszíni formák (hegy, 

síkság). 

– Összefüggés a felszíni és 

időjárási viszonyok és az élő 

természet feltételei között. 

– Élettelen anyagok érzékelhető 

tulajdonságainak 

megfigyelése. 

– Víz, levegő, talaj védelme. 

 

Tevékenységek 

Csoportosítás. 

Térkép nézegetése, térképjelek 

megismerése, térkép színezése. 

Magyarország domborzati 

térképének tanulmányozása. 

Terepasztalon felszíni formák 

kialakítása.  

Képek gyűjtése, rendszerezése. 

Időjárás megfigyelése, a 

megfigyelések lejegyzése, 

figyelemmel kisérése, 

következtetések levonása.  

Változások megfigyelése 

(olvadás, oldódás, égés). 

Társadalmi ismeretek: 

Föld országai, 

természeti kincsek. 

 

Ábrázolás-alakítás: 

természetábrázolás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Híd, térkép, földgömb, atlasz, jelzés, síkság, hegy, folyó, tenger, óceán, 

környezeti ártalom, környezetvédelem, tűzhányó, vulkán, földrengés. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló  

 rendelkezik elemi ismeretekkel teste biológiai működéséről; 

 tudja, hogy betegség esetén hova kell fordulni, ismeri az 

egészségügyi intézmények funkcióját. 

A tanuló képes 

 a testi higiénia, a mozgás, a szabad levegőn való tartózkodás iránti 

igényét fejleszteni; 

  ruházatát ízlésesen kiválogatni, gondozni, tisztán tartani; 

 a balesetveszélyt felismerni, elkerülni, életkorának és értelmi 

szintjének megfelelően segítséget kérni és nyújtani. 

Ismeretei vannak a helyes és helytelen táplálkozásról.  

A tanuló képes 
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 néhány védett növényt, állatot és a természetvédelem fogalmát 

ismerni; 

 elemi ismereteket szerezni a növény- és állatvilágról, azok 

élőhelyeiről, hasznukról, kárukról, környezeti hatásokról és azok 

következményeiről, felismerni az élőlények és környezetük 

kölcsönhatásait; 

 tájékozódni kis segítséggel a térképen és a könyvekben. 

Ismeri a környezetszennyezés fogalmát és a környezetet károsító 

anyagokat. 

A tanuló képes 

 fejlettségi szintjének megfelelően kialakítani környezetvédő 

szemléletét; 

 alkalmazni a tanult ismereteket, aktív kísérletek végzésekor be tud 

számolni saját megfigyeléseiről. 
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ÉNEK-ZENE 

 

 

Óraszámok 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Témakörök 

 

 Témakör                   Évfolyamok 

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

Gyermekdalok – Népdalok 

 
x x x x x x x x 

Ünnepkörök dalai 

 
x x x x x x x x 

Ritmus- és hallásfejlesztés 

 
x x x x x x x x 

Zenehallgatás 

 
x x x x x x x x 

 

1–8. évfolyam 

 

A tantárgy célja az együtténeklés örömével segíteni a jó hangulat kialakulását, megéreztetni a 

zene jelentőségét, mozgásos-táncos feladatokat végezni, segítséggel vagy csoportban rövid 

gyermek- vagy népdalokat közösen és egyénileg előadni. A középsúlyosan értelmi fogyatékos 

gyerekek számára járás közben, különböző mozgásokkal érzékelhető a dalokban, 

mondókákban, zenedarabokban a mérő lüktetés, a ritmus.  

A pedagógusok feladata, hogy a tanulók a dalok, mondókák ritmusát fokozódó 

önállósággal tapsolják, kopogják, a tempó és a dinamika figyelembevételével végezzék a 

gyakorlatokat. Ismertessenek meg a tanulók egyéni képességeihez és érdeklődéséhez mérten 

minél több mondókát, verset, gyermekdalt, a családi és társadalmi ünnepkörök dalait, azért, 

hogy a tanulók egyre kevesebb segítséggel vehessenek részt körjátékokban, a pedagógussal 

megvalósuló együttműködés hatására bevonódjanak a páros játékokba.  

Eközben felkelthető a figyelem és az érdeklődés a zene és a hangok, a hangszerek 

megismerése iránt.  

Az ének-zenével mint közös nyelvvel lehetőség nyílik a közösség kialakítására, a sérült 

és nem sérült emberek összekapcsolására. 
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                                                            1. évfolyam 

 

A tantárgy szerepe az erkölcsi nevelésben az egyszerű szabályok megértésének, a közösségi 

életben nélkülözhetetlen türelemnek és várakozni tudásnak, valamint a csoportos 

helyzetekben, közös éneklések alkalmával alapvető egymásra figyelés igényének a 

kialakításában és gyakorlásában van. 

A nemzeti azonosságtudatot, hazafias nevelést a népi hagyományok, népszokások 

megismerésével a magyar népi gyermekjátékokon, gyermekdalokon keresztül támogatjuk. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztését a tantárgy tanítása a felszabadult légkör 

biztosításával a harmonikus személyiségfejlődéssel, a félénkség, a gátlás, a szorongás 

leküzdésével éri el; hozzájárul a reális önbizalom és önértékelés kialakulásához a társas 

kapcsolatok visszajelzései alapján, megalapozza az alkalmazkodó- és együttműködési 

képességet. 

A testi és lelki egészségre nevelés a mozgás harmóniájának megismerésével, a zene és a 

mozgás összhangjának megteremtésére törekvéssel, a dalok és zenék hangulatának 

megfigyelésével történik. 

A családi életre neveléshez a családi ünnepek jellegzetes dallamainak alkalomhoz illő 

hallgatásával, előadásával, megismerésével kapcsolódik. 

A médiatudatosságra neveléshez a hangulathoz illő zenék kiválasztásával, a különféle 

adathordozók és médialehetőségek igénybevételi lehetőségeinek megismertetésével járul 

hozzá. 

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése a szókincs, kifejezőkészség fejlesztésén 

keresztül a dalok, mondókák megismerésével, a szövegértés fejlesztésével, mozgásos utánzó, 

dalos játékok segítségével valósul meg. 

A szociális és állampolgári kompetencia fejlődése a közösségi énekléssel, a zenés 

produkciókkal, a kapcsolatteremtés és kapcsolattartás kialakításával, a közösségi érzés 

kialakításában történő aktív részvétellel valósul meg. 

A tantárgy tanítása az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség fejlesztését a 

közös tevékenységek örömének felismertetésével, az igény kialakításával és a zenei élmények 

befogadásával éri el. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gyermekdalok – Népdalok Órakeret 25 óra 

Előzetes tudás 
A tanuló tudjon együttműködéssel, irányítással lépegetni egyenes 

vonalon. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Társak testi közelségének, érintésének elfogadtatása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Leutánozni mozgást, dallamot 

dúdolni. 

Együttműködni. 

Főbb testrészeket megmutatni. 

Együttműködéssel egyenes 

Ismeretek 

– Altatók. 

– Tenyérjátékok. 

– Simogatók. 

– Ujj- játékok. 

– Hintáztatók. 

Mozgásnevelés: 

menetelés.  

 

Kommunikáció: 

beszédkészség. 
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vonalon járni, körbejárni, 

iránytartással lépegetni, guggolni, 

körben haladni. 

Örömmel részt venni a közös 

éneklésben. 

Bekapcsolódni a közös játékba. 

Mondóka, dal ritmusával 

összehangolni a mozgást. 

Segítséggel rövid párbeszédet 

előadni. 

– Lovagoltatók. 

– Sétáltatók. 

– Dalok. 

– Körjátékok. 

– Felelgetős játékok. 

 

Tevékenységek 

A tanult dalok, mondókák 

ismétlése, egyre bátrabb előadása. 

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 (Hinta, 

palinta stb.). 

Rövid mondókákra lovaglás 

ritmusának érzékeltetése térden 

ülve. 

Énekek, mondókák ütemére 

léptetés, egyenes vonalon, körben 

(Dombon törik a diót stb.). 

Néhány soros egyszerű dal 

mozgással kísért előadása (taps, 

kopogás). 

Körjátékok játszása egyszerű 

szabályok betartásával (Ég a 

gyertya, ég.., Lánc, lánc, 

eszterlánc stb.). 

Mondóka, dal ritmusára test, 

törzs, láb hintáztatása jobbra-

balra, előre-hátra. 

Néhány rövid párbeszédű 

felelgetős játék megtanulása, pl. 

Volt nekem egy kecském. 

Játékra nevelés: 

gyakorló és 

szerepjátékok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alszik, ébren van, taps, tenyér, simogatás, csiklandozás, kérdez, válaszol, 

kar, kéz, tenyér, fej, nyak, törzs, láb, ujjak, ököl, jobb, bal, előre, hátra, 

ugrik, szalad, vágtat, lovaglás, 

egyenes vonal, kör, guggolás, megáll, elindul, kapu, híd, kézfogás, átbújás, 

ló.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Ünnepkörök dalai 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Figyelemmel követni a közös éneket. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű dallam felismertetése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Bekapcsolódni a közös éneklésbe. Ismeretek 

– Családi ünnepek dalai. 

– Dalok karácsonyra, húsvétra, 

anyák napjára.  

 

Tevékenységek 

Születésnapra, karácsonyra, 

húsvétra, anyák napjára rövid 

dalok, versek tanulása. 

Közös előadások iskolai 

ünnepélyeken. 

Kommunikáció: 

ünnepek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Születésnap, karácsony, húsvét, anyák napja, pünkösd. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Ritmus- és hallásfejlesztés 

Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás A tanuló képes mozgásokat utánozni. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyenletes lüktetés érzékeltetése. Hang- és hallásfejlesztés. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Ritmust tapsolni. 

Utánozni a mozgásokat. 

Felismerni a gyors és lassú 

mozgásokat. 

Együttműködni. 

Ismeretek 

– Ritmikai és dinamikai 

gyakorlatok. 

– Fékező és ingerlő 

gyakorlatok. 

– Tempóérzékeltető 

gyakorlatok. 

 

Tevékenység 

Mozgás közben ritmus tapsolása, 

hangok ritmizálása. 

Játékra nevelés: 

gyakorló játék, 

szerepjáték. 

 

Mozgásnevelés: 

alapmozgások, 

szabadgyakorlatok. 
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Dallamok, mondókák kíséretével 

gyorsító-lassító mozgások 

érzékelése. 

Gyors és lassú mozgás közötti 

különbség érzékelése. 

Állathangok megkülönböztetése 

egymástól. 

Jól elkülöníthető zörejek, hangok 

felismertetése. 

Magasabb és mélyebb hangok 

közötti különbség érzékelése 

hangszerjátékok bemutatásával. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ritmus, taps, kopogás, dobbantás, gyors, lassú, halk, hangos, magas, mély; 

dalok, mondókák, dob, triangulum, cintányér, karlendítés, ujjmozgatás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Zenehallgatás 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A tanuló néhány percig figyel a zenére. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Énekhangok, beszédhangok elválasztatása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Bekapcsolódni az éneklésbe. 

Néhány percig a zenére figyelni. 

Ismeretek 

– Élőzene hallgatása (dallamok 

furulyán, gitáron, 

szintetizátoron stb.). 

– Egyszerűbb szövegű és 

dallamú gyermekdalok 

többszöri eléneklése. 

– Zenehallgatás hanghordozóról 

(rádió, magnetofon, DVD). 

 

Tevékenységek 

Egyszerű dallam hangszeres 

előadásának többszöri 

meghallgatása, közös dúdolása. 

Rövid dalok meghallgatása, 

közös dúdolgatása, éneklése. 

Tanult, ismert gyermekdalok 

meghallgatása. 

Kedvencek kívánság szerinti 

meghallgatása. 

Kommunikáció: 

logopédiai feladatok. 

 

Játékra nevelés: 

gyakorlójáték. 

Kulcsfogalmak/ A dalokban előforduló fogalmak; halk, gyors, szomorú, vidám. 
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fogalmak 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló segítséggel tud mozgást utánozni, végrehajtani. 

Képes segítséggel rövid párbeszédet előadni. 

Bekapcsolódik a közös éneklésbe, képes társaival együtt közönségnek 

énekelni. 

Képes a gyors és lassú mozgásokat differenciálni, követni.  

Képes együttműködni. 

Képes néhány percig a zenére figyelni. 

Szívesen hallgat zenét. 
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2. évfolyam 

 

A tantárgynak a második évfolyamon is fontos szerepe van az egyszerű szabályok 

megértésében, a közösségi életben nélkülözhetetlen türelemnek és várakozni tudásnak, 

valamint a csoportos helyzetekben, közös éneklések alkalmával alapvető egymásra figyelés 

igényének a kialakításában és gyakorlásában. 

Megismerteti a gyerekekkel a népi hagyományokat, magyar népi gyermekjátékokat, 

gyermekdalokat.  

A tantárgy felszabadult légkör biztosításával a harmonikus személyiségfejlődéshez járul 

hozzá, melyet a félénkség, a gátlás, a szorongás leküzdésével ér el.  

A testi és lelki egészségre nevelés a mozgás harmóniájának megismerésével, a zene és a 

mozgás összhangjának megteremtésére törekvéssel, a dalok és zenék hangulatának 

megfigyelésével történik. 

Családi életre, médiatudatosságra nevel.  

Fejleszti az anyanyelvi kommunikációt és az esztétikai-művészeti tudatosságot, 

kifejezőkészséget.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gyermekdalok – Népdalok Órakeret 25 óra 

Előzetes tudás 
A tanuló tudjon együttműködéssel, irányítással lépegetni egyenes 

vonalon. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Társak testi közelségének, érintésének elfogadtatása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Leutánozni mozgást, dallamot 

dúdolni. 

Együttműködni. 

Főbb testrészeket megmutatni. 

Együttműködéssel egyenes 

vonalon járni, körbejárni, 

iránytartással lépegetni, guggolni, 

körben haladni. 

Örömmel részt venni a közös 

éneklésben. 

Bekapcsolódni a közös játékba. 

Mondóka, dal ritmusával 

összehangolni a mozgást. 

Segítséggel rövid párbeszédet 

előadni. 

Ismeretek 

– Altatók. 

– Tenyérjátékok. 

– Simogatók. 

– Ujj- játékok. 

– Hintáztatók. 

– Lovagoltatók. 

– Sétáltatók. 

– Dalok. 

– Körjátékok. 

– Felelgetős játékok. 

 

Tevékenységek 

A tanult dalok, mondókák 

ismétlése, egyre bátrabb előadása. 

Dallam dúdolásával, éneklésével 

baba ringatása. 

Mondóka, dal ütemére tapsolás, 

tenyér körkörös simogatása, 

csiklandozása. 

Mondókák ritmusára testrészek, 

Mozgásnevelés: 

menetelés.  

 

Kommunikáció: 

beszédkészség. 

 

Játékra nevelés: 

gyakorló és 

szerepjátékok. 
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tárgyak megérintése, simogatása. 

Egyszerűbb ujj-kiszámoló, 

mondókákra tenyér ökölbe 

szorítása, majd az ujjak 

egyenkénti nyitása, csukása, 

rázása. 

Ritmusra test, törzs, láb 

hintáztatása jobbra, balra (Hinta, 

palinta stb.). 

Rövid mondókákra lovaglás 

ritmusának érzékeltetése térden 

ülve. 

Énekek, mondókák ütemére 

léptetés, egyenes vonalon, körben 

(Dombon törik a diót stb.). 

Néhány soros egyszerű dal 

mozgással kísért előadása (taps, 

kopogás). 

Körjátékok játszása egyszerű 

szabályok betartásával (Ég a 

gyertya, ég.., Lánc, lánc, 

eszterlánc stb.). 

Mondóka, dal ritmusára test, 

törzs, láb hintáztatása jobbra-

balra, előre-hátra. 

Néhány rövid párbeszédű 

felelgetős játék megtanulása, pl. 

Volt nekem egy kecském. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alszik, ébren van, taps, tenyér, simogatás, csiklandozás, kérdez, válaszol, 

kar, kéz, tenyér, fej, nyak, törzs, láb, ujjak, ököl, jobb, bal, előre, hátra, 

ugrik, szalad, vágtat, lovaglás, 

egyenes vonal, kör, guggolás, megáll, elindul, kapu, híd, kézfogás, átbújás, 

ló.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Ünnepkörök dalai 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Figyelemmel követni a közös éneket. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű dallam felismertetése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Bekapcsolódni a közös éneklésbe. Ismeretek 

– Családi ünnepek dalai. 

– Dalok karácsonyra, húsvétra, 

Kommunikáció: 

ünnepek. 
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anyák napjára.  

 

Tevékenységek 

Születésnapra, karácsonyra, 

húsvétra, anyák napjára rövid 

dalok, versek tanulása. 

Közös előadások iskolai 

ünnepélyeken. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Születésnap, karácsony, húsvét, anyák napja, pünkösd. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Ritmus- és hallásfejlesztés 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás A tanuló képes mozgásokat utánozni. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyenletes lüktetés érzékeltetése. Hang- és hallásfejlesztés. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Ritmust tapsolni. 

Utánozni a mozgásokat. 

Felismerni a gyors és lassú 

mozgásokat. 

Együttműködni. 

Ismeretek 

– Ritmikai és dinamikai 

gyakorlatok. 

– Fékező és ingerlő 

gyakorlatok. 

– Tempóérzékeltető 

gyakorlatok. 

 

Tevékenység 

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. 

Magasabb és mélyebb hangok 

közötti különbség érzékelése 

hangszerjátékok bemutatásával. 

Játékra nevelés: 

gyakorló játék, 

szerepjáték. 

 

Mozgásnevelés: 

alapmozgások, 

szabadgyakorlatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ritmus, taps, kopogás, dobbantás, gyors, lassú, halk, hangos, magas, mély; 

dalok, mondókák, dob, triangulum, cintányér, karlendítés, ujjmozgatás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Zenehallgatás 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás A tanuló néhány percig figyel a zenére. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Énekhangok, beszédhangok elválasztatása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Bekapcsolódni az éneklésbe. 

Néhány percig a zenére figyelni. 

Ismeretek 

– Élőzene hallgatása (dallamok 

furulyán, gitáron, 

szintetizátoron stb.). 

– Egyszerűbb szövegű és 

dallamú gyermekdalok 

többszöri eléneklése. 

– Zenehallgatás hanghordozóról 

(rádió, magnetofon, DVD). 

 

Tevékenységek 

Egyszerű dallam hangszeres 

előadásának többszöri 

meghallgatása, közös dúdolása. 

Rövid dalok meghallgatása, 

közös dúdolgatása, éneklése. 

Tanult, ismert gyermekdalok 

meghallgatása. 

Kedvencek kívánság szerinti 

meghallgatása. 

Kommunikáció: 

logopédiai feladatok. 

 

Játékra nevelés: 

gyakorlójáték. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
A dalokban előforduló fogalmak; halk, gyors, szomorú, vidám. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló segítséggel tud mozgást utánozni, végrehajtani. 

Képes segítséggel rövid párbeszédet előadni. 

Bekapcsolódik a közös éneklésbe, képes társaival együtt közönségnek 

énekelni. 

Képes a gyors és lassú mozgásokat differenciálni, követni.  

Képes együttműködni. 

Képes néhány percig a zenére figyelni. 

Szívesen hallgat zenét. 
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3. évfolyam 

 

Az erkölcsi neveléshez kapcsolódóan az előző évek munkájára alapozva történik meg az 

egyszerű gyermek- és népdalok érzelmi hangulatának megéreztetése, a bennük megjelenő 

alapvető emberi értékek, érzelmek megfigyelése. A nemzeti azonosságtudat és hazafias 

nevelés a népi hagyományok és a magyar kultúra ápolásával, az ünnepkörök dalainak, 

zenéinek megismerésével, téri és időbeli relációkban a tájékozódási képesség erősítésével 

valósul meg.  

Az önismeret és társas kultúra fejlesztésében a tantárgy kiemelten törekszik az 

együttműködési készség erősítésére közös énekes-táncos tevékenységekkel, az önbizalom 

erősítésével, a helyes önismeret fejlesztésével a közösségi környezet visszajelzései alapján. 

A testi és lelki egészségre nevelést a tantárgy a zene, a ritmus és a mozgás 

összefüggésének megfigyeltetésével, a zenének, éneknek egyszerű mozgással történő 
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kísérésével, és az érzelmek megjelenítésének megalapozásával támogatja, amelyhez a lelki 

állapothoz, hangulathoz illő zenék és énekek kiválasztása, hallgatása is társul. 

A családi életre nevelést és az anyanyelvi kommunikációt a családi ünnepekhez 

kötődő dalok és zenék ismeretének bővítése, készülődés ezek előadására, mondókákkal, 

gyermek- és népdalokkal a nyelvi kifejezőkészség fejlesztése segíti. 

A tantárgy tanítása a médiatudatosságra nevelés fejlesztését a hangulatnak, ízlésnek 

megfelelő zenék, dalok keresésének segítésével, a médiumok és a zenehallgatás különböző 

lehetőségeinek bemutatásával; a szociális és állampolgári kompetencia fejlesztését a társakkal 

való együttműködéssel, közös éneklés és zenélés keretében az egymásra figyelés erősítésével 

éri el. Fontos az eredmények elérésében a gyermekjátékokban és táncos produkciókban a 

partnerrel való kapcsolattartás gyakorlása is. 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség fejlődését segíti a zenehallgatás 

és éneklés iránti igény fenntartása, az ízlésvilág formálása zenei élményeken keresztül, és az 

alkalomhoz és hangulathoz illeszkedő, kedvelt zenék és dalok választásának segítése.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gyermekdalok – Népdalok 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
A mondóka, dal ritmusát és saját mozgását össze tudja hangolni a 

tanuló. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Felelgetős játékban aktív részvételre ösztönzés. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Ismerni 15–20 gyermekdalt. 

Részt venni közös éneklésben. 

A dal szövegét mozgással 

összekötni. 

Segítséggel rövid felelgetős 

játékot előadni. 

Együttműködéssel utánozni 

tánclépéseket. 

Ismeretek 

– Dalok. 

– A tanult dalok folyamatos 

ismétlése, új dalok tanulása.  

– Körjátékok. 

– Felelgetős játék. 

– Táncok énekes kísérettel. 

 

Tevékenységek 

Évszakokról, ünnepekről, 

állatokról, virágokról szóló dalok 

tanulása. 

Rövid dalok mozgással kísért 

előadása. 

A dalok szövegének és 

dallamának egyre biztosabb 

elsajátítása, változatos 

ritmuskísérettel (dob, csörgődob, 

ütőfa). 

Körjátékok tanulása.  

Néhány rövid párbeszédű 

felelgetős játék előadása (Gyertek 

Kommunikáció: 

szövegek ismerete. 

 

Játékra nevelés: 

szerepjáték, spontán 

játék. 

 

Mozgásnevelés: 

utánzómozgások. 
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haza ludaim, Fehér liliomszál 

stb.). 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A dalokban található fogalmak: zsebkendő, koszorú; 

kör, guggolás, kapu, híd, átbújás, kézfogás keresztbe, oldalt, jobbra, 

balra, ugrás, megtámasztás, utánzás, kérdés, felelet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Ünnepkörök dalai 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás A tanuló bekapcsolódik a közös éneklésbe. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érzelmi kapcsolatok kialakítása az ünnepekkel. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Az adott ünnepnek megfelelő 

rövid dalt segítséggel énekelni. 

Ünnepeken énekelni társakkal és 

önállóan. 

Ismeretek 

– Ünnepek dalai. 

– Új szokások kialakítása a 

szűk közösség ünnepeihez 

kapcsolódva (születésnapok, 

karácsony, anyák napja). 

 

Tevékenységek 

Karácsonyra, húsvétra, anyák 

napjára, születésnapra, pünkösdre 

dalok tanulása, éneklése. 

Aktuális ünnepre rövid műsor 

készítése és előadása, közös- és 

egyéni szereplési lehetőségek. 

A születésnapok, névnapok 

számontartása, az ünneplés 

megszervezése. 

Kommunikáció: 

ünnepek, szereplés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Karácsony, húsvét, anyák napja, pünkösd, születésnap, az ünnepekhez 

kapcsolható fogalmak. 

Műsor, várakozás, siker feladat, vállalás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Ritmus- és hallásfejlesztés 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Felismerni és megkülönböztetni a magas- és mély hangokat. 

A tematikai egység Ritmus visszaadása tapssal, kopogással. Hang- és hallásfejlesztés. 
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A mozgás és a dal ritmusát 

összehangolni. 

Önállóan előtapsolni a 

csoportnak.  

Játékot elindítani tempó 

megadásával. 

Hangzás alapján hangszert 

felismerni.  

Felismerni a hangszerek 

hangjának különbözőségét. 

Ismeretek 

– Ritmikai és dinamikai 

gyakorlatok. 

– Fékező és gyorsító 

gyakorlatok. 

– Tempóérzékeltető 

gyakorlatok. 

– Ritmushangszerek használata. 

 

Tevékenység 

Az egyenletes lüktetés és a ritmus 

összekapcsolása. 

Lassú-gyors járás kísérése 

tapssal, dobolással. 

Tempótartás játékos 

mozdulatokkal. 

Egymástól eltérő zörejek, hangok 

felismerése. 

Társak és felnőttek hangjának 

felismerése és elkülönítése 

magnóról.  

Dob, cintányér, triangulum 

megszólaltatása. 

Hangfelismerési gyakorlatok 

bekötött szemmel: hangszer 

hangjának felismerése. 

Mozgásnevelés: 

alapmozgások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Csigavonal, hullámvonal, kivárás, újraindítás, gyerek, felnőtt, magas, 

mély; 

taps, koppantás, erős lépés, lábütögetés, kivár, újraindít, tempót tart, 

dalritmus, egyforma, egyenletes ritmus.  

Fából, fémből készült hangszerek. Halk, hangos, tompa, éles, fa, fényes, 

csengő.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Zenehallgatás 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Szívesen hallgat zenét. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kulturált zenehallgatás kialakítása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 
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Felismerni az adott ünnepnek 

megfelelő zenedarabot. 

A zene hallgatásához szükséges 

figyelmet és fegyelmet 

kialakítani. 

Elsajátítani a kulturált 

zenehallgatás szabályait. 

Ismeretek 

– Évszakokhoz kötődő zenék 

hallgatása. 

– Kedvenc zene megmutatása 

társaknak (DVD, kazetta, 

stb.). 

– Megzenésített gyerekversek 

hallgatása élő és gépzenei 

előadásban. 

– A mindennapokban hallható 

zene közös hallgatása, 

elemzése. 

 

Tevékenységek 

Már ismert dalok, dallamok 

hallgatása az ünnephez 

kapcsolható hangszerelésben, 

speciális hangszerekkel, pl.: 

karácsonyi orgonamuzsika, 

harangjáték stb.). 

Türelmesség és udvariasság a 

közös zenehallgatás során. 

Élő koncerten részvétel, az 

alkalom előtt az előadó eddigi 

produkcióinak megismerése 

(kazetta, DVD), a legkedvesebb 

dalok megtanulása, közös 

éneklése. 

A zenedarabokban szereplő 

hangszerek, és az előadó énekes 

felismerése, a darab 

hangulatának, dinamikájának 

megállapítása. 

Játékra nevelés: 

spontán játék. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Orgona, harangjáték, türelem, sorra kerül, kedvenc, választás. 

Ütemezve éneklés, dal, ritmus, zene, vers. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló ismer 10 verset, gyermekdalt, segítséggel elő tudja adni.  

Tud lá-lá-val énekelni. 

Képes a dal szövegét mozgással összekötni, együttműködéssel a 

lépéseket utánozni. 

A tanuló tud az ünnepeken énekelni, társakkal és önállóan is. 

A tanuló ismer hangszereket, ismeri a hangos, halk fogalmát, és tudja 

differenciálni. 

Képes a dal ritmusát segítséggel tapsolni, kopogni.  

Képes társaival is kontaktust teremteni játék közben. 

A tanuló képes a zene hallgatásához szükséges figyelmet és fegyelmet 

tanúsítani. 
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4. évfolyam 

 

Az előző évek munkájára alapozva történik meg az egyszerű gyermek- és népdalok érzelmi 

hangulatának megéreztetése, a bennük megjelenő alapvető emberi értékek, érzelmek 

megfigyelése, a népi hagyományok és a magyar kultúra ápolása, az ünnepkörök dalainak, 

zenéinek megismerése, téri és időbeli relációkban a tájékozódási képesség erősítése.  

A tantárgy kiemelten törekszik az együttműködési készség erősítésére közös énekes-

táncos tevékenységekkel, az önbizalom erősítésével, a helyes önismeret fejlesztésével.  

Fontos a gyermekjátékokban és táncos produkciókban a partnerrel való kapcsolattartás 

gyakorlása is. 

           A testi és lelki egészségre nevelést a tantárgy a zene, a ritmus és a mozgás 

összefüggésének megfigyeltetésével, a zenének, éneknek egyszerű mozgással történő 

kísérésével, és az érzelmek megjelenítésének megalapozásával támogatja, amelyhez a lelki 

állapothoz, hangulathoz illő zenék és énekek kiválasztása, hallgatása is társul. 
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A tantárgy médiatudatosságra is nevel a médiumok és a zenehallgatás különböző 

lehetőségeinek bemutatásával. 

 Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség fejlődését segíti a zenehallgatás 

és éneklés iránti igény fenntartása, az ízlésvilág formálása zenei élményeken keresztül, és az 

alkalomhoz és hangulathoz illeszkedő, kedvelt zenék és dalok választásának segítése.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gyermekdalok – Népdalok 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
A mondóka, dal ritmusát és saját mozgását össze tudja hangolni a 

tanuló. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Felelgetős játékban aktív részvételre ösztönzés. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Ismerni 15–20 gyermekdalt. 

Részt venni közös éneklésben. 

A dal szövegét mozgással 

összekötni. 

Segítséggel rövid felelgetős 

játékot előadni. 

Együttműködéssel utánozni 

tánclépéseket. 

Ismeretek 

– Dalok. 

– A tanult dalok folyamatos 

ismétlése, új dalok tanulása.  

– Körjátékok. 

– Felelgetős játék. 

– Táncok énekes kísérettel. 

 

Tevékenységek 

Évszakokról, ünnepekről, 

állatokról, virágokról szóló dalok 

tanulása. 

Rövid dalok mozgással kísért 

előadása. 

A dalok szövegének és 

dallamának egyre biztosabb 

elsajátítása, változatos 

ritmuskísérettel (dob, csörgődob, 

ütőfa). 

Körjátékok tanulása.  

Néhány rövid párbeszédű 

felelgetős játék előadása (Gyertek 

haza ludaim, Fehér liliomszál 

stb.). 

Rida jobbra-balra, utánzással.  

Zárt rida: kis térdhajlítással előre. 

Keresztbe lépés és féltalpon oldalt 

lépés. 

Kommunikáció: 

szövegek ismerete. 

 

Játékra nevelés: 

szerepjáték, spontán 

játék. 

 

Mozgásnevelés: 

utánzómozgások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A dalokban található fogalmak: zsebkendő, koszorú; 

kör, guggolás, kapu, híd, átbújás, kézfogás keresztbe, oldalt, jobbra, 
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balra, ugrás, megtámasztás, utánzás, kérdés, felelet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Ünnepkörök dalai 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás A tanuló bekapcsolódik a közös éneklésbe. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érzelmi kapcsolatok kialakítása az ünnepekkel. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Az adott ünnepnek megfelelő 

rövid dalt segítséggel énekelni. 

Ünnepeken énekelni társakkal és 

önállóan. 

Ismeretek 

– Ünnepek dalai. 

– Új szokások kialakítása a 

szűk közösség ünnepeihez 

kapcsolódva (születésnapok, 

karácsony, anyák napja). 

 

Tevékenységek 

Karácsonyra, húsvétra, anyák 

napjára, születésnapra, pünkösdre 

dalok tanulása, éneklése. 

Aktuális ünnepre rövid műsor 

készítése és előadása, közös- és 

egyéni szereplési lehetőségek. 

A születésnapok, névnapok 

számontartása, az ünneplés 

megszervezése. 

Kommunikáció: 

ünnepek, szereplés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Karácsony, húsvét, anyák napja, pünkösd, születésnap, az ünnepekhez 

kapcsolható fogalmak. 

Műsor, várakozás, siker feladat, vállalás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Ritmus- és hallásfejlesztés 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás Felismerni és megkülönböztetni a magas- és mély hangokat. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ritmus visszaadása tapssal, kopogással. Hang- és hallásfejlesztés. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 
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A mozgás és a dal ritmusát 

összehangolni. 

Önállóan előtapsolni a 

csoportnak.  

Játékot elindítani tempó 

megadásával. 

Hangzás alapján hangszert 

felismerni.  

Felismerni a hangszerek 

hangjának különbözőségét. 

Ismeretek 

– Ritmikai és dinamikai 

gyakorlatok. 

– Fékező és gyorsító 

gyakorlatok. 

– Tempóérzékeltető 

gyakorlatok. 

– Ritmushangszerek használata. 

 

Tevékenység 

Az egyenletes lüktetés és a ritmus 

összekapcsolása. 

Lassú-gyors járás kísérése 

tapssal, dobolással. 

Tempótartás játékos 

mozdulatokkal. 

Egymástól eltérő zörejek, hangok 

felismerése. 

Társak és felnőttek hangjának 

felismerése és elkülönítése 

magnóról.  

Dob, cintányér, triangulum 

megszólaltatása. 

Hangfelismerési gyakorlatok 

bekötött szemmel: hangszer 

hangjának felismerése. 

Mozgásnevelés: 

alapmozgások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Csigavonal, hullámvonal, kivárás, újraindítás, gyerek, felnőtt, magas, 

mély; 

taps, koppantás, erős lépés, lábütögetés, kivár, újraindít, tempót tart, 

dalritmus, egyforma, egyenletes ritmus.  

Fából, fémből készült hangszerek. Halk, hangos, tompa, éles, fa, fényes, 

csengő.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Zenehallgatás 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás Szívesen hallgat zenét. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kulturált zenehallgatás kialakítása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Felismerni az adott ünnepnek 

megfelelő zenedarabot. 

A zene hallgatásához szükséges 

Ismeretek 

– Évszakokhoz kötődő zenék 

hallgatása. 

Játékra nevelés: 

spontán játék. 
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figyelmet és fegyelmet 

kialakítani. 

Elsajátítani a kulturált 

zenehallgatás szabályait. 

– Kedvenc zene megmutatása 

társaknak (DVD, kazetta, 

stb.). 

– Megzenésített gyerekversek 

hallgatása élő és gépzenei 

előadásban. 

– A mindennapokban hallható 

zene közös hallgatása, 

elemzése. 

 

Tevékenységek 

Már ismert dalok, dallamok 

hallgatása az ünnephez 

kapcsolható hangszerelésben, 

speciális hangszerekkel, pl.: 

karácsonyi orgonamuzsika, 

harangjáték stb.). 

Türelmesség és udvariasság a 

közös zenehallgatás során. 

Élő koncerten részvétel, az 

alkalom előtt az előadó eddigi 

produkcióinak megismerése 

(kazetta, DVD), a legkedvesebb 

dalok megtanulása, közös 

éneklése. 

A zenedarabokban szereplő 

hangszerek, és az előadó énekes 

felismerése, a darab 

hangulatának, dinamikájának 

megállapítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Orgona, harangjáték, türelem, sorra kerül, kedvenc, választás. 

Ütemezve éneklés, dal, ritmus, zene, vers. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló ismer 10–15 verset, gyermekdalt, segítséggel elő tudja adni.  

Tud lá-lá-val énekelni. 

Képes a dal szövegét mozgással összekötni, együttműködéssel a 

lépéseket utánozni. 

Tud együttműködéssel szerepjátékot játszani. 

A tanuló tud az ünnepeken énekelni, társakkal és önállóan is. 

A tanuló ismer hangszereket, ismeri a hangos, halk fogalmát, és tudja 

differenciálni. 

Képes a dal ritmusát segítséggel tapsolni, kopogni.  

Képes társaival is kontaktust teremteni játék közben. 

A tanuló képes a zene hallgatásához szükséges figyelmet és fegyelmet 

tanúsítani. 
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5. évfolyam 

 

A tantárgy tanítása lehetőséget teremt a közös szabályalkotás gyakorlására, az alapvető 

emberi értékekhez, érzelmekhez kapcsolódó zenék, dalok keresésére, kiválasztására. A 

nemzeti azonosságtudatot, hazafias nevelést a közösségi eseményeken, ünnepeken keresztül a 

nemzeti hovatartozás és összetartozás szerepének felismertetésével és legfontosabb nemzeti 

ünnepeink zenéinek, dalainak megismerésével erősíti. 

Az önismeret és társas kultúra fejlesztésében nagy szerepet játszik, a fokozódó 

együttműködéssel végzett közös tevékenykedéssel és a reális önértékelés fejlesztésével az 

önbizalom megerősítésére.  

A családi életre nevelésben a tantárgy nagy szerepet játszik a családi ünnepek, 

hagyományok ápolásának kulturált gyakorlásával, a készülődés fontosságának 

felismertetésével, a testi és lelki egészségre nevelésben az érzelmek zenére történő, mozgással 

való kifejezésének fejlesztésével. 
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A médiatudatosságra nevelést a zenei igényeknek megfelelő médiumok kiválasztásának 

és elérésének megismertetésével és gyakoroltatásával éri el. 

Az anyanyelvi kompetencia alakításához a nyelvi kifejezőképesség fejlesztésével, 

mondókák és dalok megismerésével, a szövegértés fejlesztésével és a megismert mondókák, 

dalok érzelmi mondanivalója és szövege összefüggéseinek felismertetésével járul hozzá. 

A szociális ás állampolgári kompetencia fejlesztését a kulturális sokszínűség és a 

nemzeti és nemzetiségi kultúra elemeinek megismertetésével, a kezdeményezőképesség és 

vállalkozói kompetencia fejlesztését az ünnepségeken társakkal együttműködő aktív részvétel 

ösztönzésével segíti. 

A tantárgy az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség fejlődését az 

érdeklődés felkeltésével a színvonalas zeneművészeti alkotások iránt, az ízlésvilág 

formálásával a zenei élmények nyújtásán keresztül, a hangulatnak megfelelő zenehallgatás 

ösztönzésével és a különböző zenei stílusok megismertetésével a zenehallgatásban a 

monotónia és egyhangúság elkerülésével támogatja. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gyermekdalok – Népdalok 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Tudja a tanuló a dalok szövegét mozgással összekötni. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

8–10 dal irányított előadása. Szerepjáték eljátszása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Néhány népdalt elénekelni. 

Táncolni önállóan, egyet balra, 

egyet jobbra lépni. 

Szívesen játszani körjátékot. 

Szerepet vállalni szituációs és 

felelgetős játékban. 

Ismeretek 

– Magyar népdalok. 

– Magyar táncok.  

– Körjátékok. 

– Felelgetős játékok. 

 

Tevékenységek 

Népdalcsokrok összeállítása 

témakörök szerint (növények, 

időjárás, köszöntők). 

Egylépéses csárdás: oldalt lépés + 

fél súllyal zárás, ismétlés 

ellenkező lábbal. 

Párválasztók, kifordulós 

körjátékok. 

Rövid szituációs gyakorlatok 

előadása (pl. Egyszer egy királyfi, 

Gyertek haza ludaim...). 

Kommunikáció: 

élőlények, növények, 

állatok. 

 

Mozgásnevelés: 

alapmozgások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A népdalokban található új fogalmak, különböző népek. 

Csárdás-forgás, kifordulás, befordulás, irányváltás, motívum, ritmus, 

dallam. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Ünnepkörök dalai 

Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 
Tudjon a tanuló az ünnepeken megfelelő dalokat énekelni társaival, 

vagy önállóan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Aktivitás fejlesztése irányított helyzetben. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Az ünnepnek megfelelő dalt, 

verset kiválasztani, előadni. 

Közösen énekelni társaival. 

Ismeretek 

– Családi ünnepek dalai. 

– Nemzeti ünnepek dalai. 

 

Tevékenységek 

Karácsonyra, húsvétra, 

pünkösdre, anyák napjára, 

születésnapra dal, vers tanulása. 

Toborzó dalok megtanulása,  

Himnusz, Szózat megismerése. 

Kommunikáció: 

ünnepek: versek.  

 

Ábrázolás-alakítás: 

ünnepek: dekoráció, 

ajándék. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hagyomány, szokás, ünneplés, megemlékezés, karácsony, újév, vízkereszt, 

húsvét, pünkösd. 

Március 15. Nemzeti ünnep (augusztus 20. október 23.), Himnusz, Szózat. 

Katonadalok, megzenésített költemények. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 3. Ritmus- és hallásfejlesztés 
Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás A tanuló megkülönbözteti az egyenletes ritmust és a dalritmust. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Dallam, szöveg ritmizálása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Ütemkezdő hangsúlyokat 

kiemelni. 

Hangsúlyos és hangsúlytalan 

részeket mozgással kifejezni. 

Megadott hangra dalt elkezdeni és 

végigénekelni. 

A halk, hangos, magas, mély 

Ismeretek 

– Ritmikai és dinamikai 

gyakorlatok. 

– Fékező és gyorsító 

gyakorlatok. 

– Tempóérzékeltető 

gyakorlatok. 

– Hang- és hallásfejlesztés. 

– Ritmushangszerek használata. 

Olvasás-írás: 

hangkiemelés. 
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beszédet megkülönböztetni. 

Közösen énekelt dalt adott jelre 

hangosan vagy halkan folytatni. 

Néhány hangszert megszólaltatni. 

 

Tevékenység 

Egyenletes lüktetés és ritmus 

összekapcsolása. 

Kettes lüktetés érzékelése. 

Leülés-felállás, séta-futás 

váltakozása megadott jelre. 

Önálló dalkezdés, tempótartás. 

Halk és hangos közti különbség 

érzékelése. Magas és mély hang 

érzékelése. 

Hangerő szabályozása. 

Belső hallásfejlesztés, 

dallambújtatás. 

Fúvós, húros és ütőhangszerek 

megnevezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Együtt hangoztatás, ütőhangszerek, fém, fa, erősítés, halkítás, kettes 

lüktetés, ütemhangsúly, hangos, lágy, zümmögő éneklés; 

hangsúlyos és hangsúlytalan lépés, belép, megáll, tempót tart, magas és 

mély beszéd, emelkedő, süllyedő dallamvonal.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Zenehallgatás 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás A zene hangulatának átélése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megfelelő hangerő megválasztása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Szívesen hallgatni zenét. Ismeretek 

– Hangszeres és énekes élőzene 

hallgatása. 

– Részvétel zenés koncerten. 

– A zene pihentető hatásának 

megtapasztalása. 

– Hosszabb, összefüggő 

zenedarab meghallgatása. 

 

Tevékenységek 

Társak előadásának 

meghallgatása. 

Megfigyelési szempontok a 

zenehallgatással kapcsolatban 

(hangmagasság, ritmus, hangerő 

stb.). 

Ábrázolás-alakítás: 

hangulat kifejezése. 

 

Mozgásnevelés: 

relaxálás zenehallgatás 

közben. 
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(Kórusművek, hangszeres 

darabok, szólóhangszerek, 

nagyzenekari művek részletei.) 

Relaxációs zene hatásának 

megtapasztalása. 

Gyerekeknek szóló 

musicalrészlet, pl. A padlás, A 

muzsika hangjai stb. hallgatása, 

dúdolása, egyes részletek 

megtanulása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A szükséges zenei fogalmak (kórus, szóló, zenekar, karmester stb.), 

kikapcsolódás, pihenés; 

szólóének, kánon, közönség, figyelmes hallgatás, taps. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes hangsúlyos és hangsúlytalan részeket mozgással 

kifejezni. 

Képes megadott hangra dalt elkezdeni és végigénekelni. 

Képes az adott ünnepnek megfelelő dalt, verset kiválasztani, előadni. 

Képes megkülönböztetni a halk, hangos, a magas, mély beszédet. 

Képes ütemkezdő hangsúlyokat kiemelni. 

Szívesen hallgat zenét, van kedvenc zenedarabja. 

Képes a dal ritmusát együttműködéssel, segítséggel tapsolni, kopogni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. évfolyam 

 

A tantárgy tanítása lehetőséget teremt a közös szabályalkotás gyakorlására, az alapvető 

emberi értékekhez, érzelmekhez kapcsolódó zenék, dalok keresésére, kiválasztására. A 

nemzeti azonosságtudatot, hazafias nevelést a közösségi eseményeken, ünnepeken keresztül a 

nemzeti hovatartozás és összetartozás szerepének felismertetésével és legfontosabb nemzeti 

ünnepeink zenéinek, dalainak megismerésével erősíti. 

Az önismeret és társas kultúra fejlesztésében nagy szerepet játszik, a fokozódó 

együttműködéssel végzett közös tevékenykedéssel és a reális önértékelés fejlesztésével az 

önbizalom megerősítésére.  

A családi életre nevelésben a tantárgy nagy szerepet játszik a családi ünnepek, 

hagyományok ápolásának kulturált gyakorlásával, a készülődés fontosságának 

felismertetésével, a testi és lelki egészségre nevelésben az érzelmek zenére történő, mozgással 

való kifejezésének fejlesztésével. 

A médiatudatosságra nevelést a zenei igényeknek megfelelő médiumok kiválasztásának 

és elérésének megismertetésével és gyakoroltatásával éri el. 
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Az anyanyelvi kompetencia alakításához a nyelvi kifejezőképesség fejlesztésével, 

mondókák és dalok megismerésével, a szövegértés fejlesztésével és a megismert mondókák, 

dalok érzelmi mondanivalója és szövege összefüggéseinek felismertetésével járul hozzá. 

A szociális ás állampolgári kompetencia fejlesztését a kulturális sokszínűség és a 

nemzeti és nemzetiségi kultúra elemeinek megismertetésével, a kezdeményezőképesség és 

vállalkozói kompetencia fejlesztését az ünnepségeken társakkal együttműködő aktív részvétel 

ösztönzésével segíti. 

A tantárgy az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség fejlődését az 

érdeklődés felkeltésével a színvonalas zeneművészeti alkotások iránt, az ízlésvilág 

formálásával a zenei élmények nyújtásán keresztül, a hangulatnak megfelelő zenehallgatás 

ösztönzésével és a különböző zenei stílusok megismertetésével a zenehallgatásban a 

monotónia és egyhangúság elkerülésével támogatja. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gyermekdalok – Népdalok 

Órakeret 

21 óra 

Előzetes tudás Tudja a tanuló a dalok szövegét mozgással összekötni. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

8–10 dal irányított előadása. Szerepjáték eljátszása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Néhány népdalt elénekelni. 

Táncolni önállóan, egyet balra, 

egyet jobbra lépni. 

Szívesen játszani körjátékot. 

Szerepet vállalni szituációs és 

felelgetős játékban. 

Ismeretek 

– Magyar népdalok. 

– Magyar táncok.  

– Körjátékok. 

– Felelgetős játékok. 

 

Tevékenységek 

Népdalcsokrok összeállítása 

témakörök szerint (növények, 

időjárás, köszöntők). 

Egylépéses csárdás: oldalt lépés + 

fél súllyal zárás, ismétlés 

ellenkező lábbal. 

Párválasztók, kifordulós 

körjátékok. 

Rövid szituációs gyakorlatok 

előadása (pl. Egyszer egy királyfi, 

Gyertek haza ludaim...). 

Kommunikáció: 

élőlények, növények, 

állatok. 

 

Mozgásnevelés: 

alapmozgások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A népdalokban található új fogalmak, különböző népek. 

Csárdás-forgás, kifordulás, befordulás, irányváltás, motívum, ritmus, 

dallam. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Ünnepkörök dalai 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
Tudjon a tanuló az ünnepeken megfelelő dalokat énekelni társaival, 

vagy önállóan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Aktivitás fejlesztése irányított helyzetben. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Az ünnepnek megfelelő dalt, 

verset kiválasztani, előadni. 

Közösen énekelni társaival. 

Ismeretek 

– Családi ünnepek dalai. 

– Nemzeti ünnepek dalai. 

 

Tevékenységek 

Karácsonyra, húsvétra, 

pünkösdre, anyák napjára, 

születésnapra dal, vers tanulása. 

Toborzó dalok megtanulása,  

Himnusz, Szózat megismerése. 

Kommunikáció: 

ünnepek: versek.  

 

Ábrázolás-alakítás: 

ünnepek: dekoráció, 

ajándék. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hagyomány, szokás, ünneplés, megemlékezés, karácsony, újév, vízkereszt, 

húsvét, pünkösd. 

Március 15. Nemzeti ünnep (augusztus 20. október 23.), Himnusz, Szózat. 

Katonadalok, megzenésített költemények. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 3. Ritmus- és hallásfejlesztés 
Órakeret 

21 óra 

Előzetes tudás A tanuló megkülönbözteti az egyenletes ritmust és a dalritmust. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Dallam, szöveg ritmizálása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Ütemkezdő hangsúlyokat 

kiemelni. 

Hangsúlyos és hangsúlytalan 

részeket mozgással kifejezni. 

Megadott hangra dalt elkezdeni és 

végigénekelni. 

A halk, hangos, magas, mély 

beszédet megkülönböztetni. 

Ismeretek 

– Ritmikai és dinamikai 

gyakorlatok. 

– Fékező és gyorsító 

gyakorlatok. 

– Tempóérzékeltető 

gyakorlatok. 

– Hang- és hallásfejlesztés. 

– Ritmushangszerek használata. 

 

Olvasás-írás: 

hangkiemelés. 
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Közösen énekelt dalt adott jelre 

hangosan vagy halkan folytatni. 

Néhány hangszert megszólaltatni. 

Tevékenység 

Egyenletes lüktetés és ritmus 

összekapcsolása. 

Kettes lüktetés érzékelése. 

Leülés-felállás, séta-futás 

váltakozása megadott jelre. 

Önálló dalkezdés, tempótartás. 

Halk és hangos közti különbség 

érzékelése. Magas és mély hang 

érzékelése. 

Hangerő szabályozása. 

Belső hallásfejlesztés, 

dallambújtatás. 

Fúvós, húros és ütőhangszerek 

megnevezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Együtt hangoztatás, ütőhangszerek, fém, fa, erősítés, halkítás, kettes 

lüktetés, ütemhangsúly, hangos, lágy, zümmögő éneklés; 

hangsúlyos és hangsúlytalan lépés, belép, megáll, tempót tart, magas és 

mély beszéd, emelkedő, süllyedő dallamvonal.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Zenehallgatás 

Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás A zene hangulatának átélése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megfelelő hangerő megválasztása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Szívesen hallgatni zenét. Ismeretek 

– Hangszeres és énekes élőzene 

hallgatása. 

– Részvétel zenés koncerten. 

– A zene pihentető hatásának 

megtapasztalása. 

– Hosszabb, összefüggő 

zenedarab meghallgatása. 

 

Tevékenységek 

Társak előadásának 

meghallgatása. 

Megfigyelési szempontok a 

zenehallgatással kapcsolatban 

(hangmagasság, ritmus, hangerő 

stb.). 

(Kórusművek, hangszeres 

Ábrázolás-alakítás: 

hangulat kifejezése. 

 

Mozgásnevelés: 

relaxálás zenehallgatás 

közben. 
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darabok, szólóhangszerek, 

nagyzenekari művek részletei.) 

Relaxációs zene hatásának 

megtapasztalása. 

Gyerekeknek szóló 

musicalrészlet, pl. A padlás, A 

muzsika hangjai stb. hallgatása, 

dúdolása, egyes részletek 

megtanulása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A szükséges zenei fogalmak (kórus, szóló, zenekar, karmester stb.), 

kikapcsolódás, pihenés; 

szólóének, kánon, közönség, figyelmes hallgatás, taps. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes hangsúlyos és hangsúlytalan részeket mozgással 

kifejezni. 

Képes megadott hangra dalt elkezdeni és végigénekelni. 

Képes az adott ünnepnek megfelelő dalt, verset kiválasztani, előadni. 

Képes megkülönböztetni a halk, hangos, a magas, mély beszédet. 

Képes ütemkezdő hangsúlyokat kiemelni. 

Szívesen hallgat zenét, van kedvenc zenedarabja. 

Képes a dal ritmusát együttműködéssel, segítséggel tapsolni, kopogni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. évfolyam 

 

Az előző évfolyamokhoz kapcsolódva tovább folyik a szabályokhoz való rugalmas 

alkalmazkodás képességének fejlesztése, a szabályok alkalmazásának erősítése, a közös 

szabályalkotás gyakorlása. A nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés a népi hagyományok, 

ünnepkörök dalain, mondókáin keresztül, a nemzeti összetartozás érzésének erősítésével 

történik. 

Az önismeret és társas kultúra a közösségben a reális önértékelés kialakításával, 

csoportos produkciókban történő részvétellel, a társas kapcsolatok és közös tevékenységek 

segítségével, a személyiség fejlesztésével erősödik. 

A testi és lelki egészségre nevelést a tantárgy a különböző hangulatok, érzelmek 

megjelenítésével a zenére történő mozgásban, a feszültségek levezetésének segítésével, a 

szorongásos állapotok oldásával, zenei élmények nyújtásával segíti. 

A családi életre nevelésben nagy szerepet játszik a családi ünnepek, hagyományok 

ápolásában való aktív részvétel ösztönzésével. 
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A médiatudatosságra nevelést a hangulathoz, ízlésvilághoz illeszkedő zenei alkotások 

különféle médiumok lehetőségei közötti keresésének támogatása, és a tanuló ízlésének 

megfelelő választás képességének megerősítése, bátorítása segíti. 

Szoros a tantárgy kapcsolódása az anyanyelvi kompetencia területén a szövegértés 

fejlesztéséhez és a megismert dalok tartalmának megértéséhez. 

A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése a kulturális sokszínűség 

megismerésének bővítésével és a közösségi beilleszkedés elősegítésével történik. Az önkéntes 

szerepvállalás ösztönzése a közösségi, ünnepi rendezvényeken a kezdeményezőképesség és 

vállalkozói kompetencia fejlesztését erősíti. 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség fejlesztését a zenei módszerek 

segítségével végzett kreativitásfejlesztéssel és az önálló zenei ízlésvilág kialakításának 

segítésével, a zenehallgatásban a sokszínűség támogatásával, változatos élmények nyújtásával 

valósítja meg. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gyermekdalok – Népdalok 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
Ismer a tanuló magyar népdalokat, és legalább egyet a külföldi népek 

dalaiból. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Verbális memória fejlesztése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Elénekelni legalább 10 népdalt. 

Más népek dalaiból egy-egy 

jellegzetes népdalt ismerni. 

Műdalokat, kánonokat énekelni. 

Ismeretek 

– Magyar népdalok. 

– Más népek dalai. 

– Műdalok (Pál, Kata, Péter, jó 

reggelt, Ég a város, ég a ház 

is, Künn az ágon újra szól a 

víg kakukkmadár, kánonok 

stb.). 

 

Tevékenységek 

Egyszerű dallamvezetésű 

népdalok ritmikai előadása. 

Népdalcsokrok összeállítása, 

előadása közösen és egyénileg. 

Más népek dalainak megismerése 

és éneklése. 

Kánonok, közismert dalok 

éneklése közösen, egyénileg, 

változatos hangszerkísérettel. 

Kommunikáció: 

kifejező 

szövegmondás. 

 

Társadalmi ismeretek: 

érzelmi 

megnyilvánulások; 

szomszédos népek; 

magyar tájegységek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Párosító, vidám, tréfálkozó, emelkedő, ereszkedő dallamvonal, kötetlen, 

kötött ritmus; 

cseh, román, palóc, francia, kánon; 
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oldalt lépés, mellé lépés; francia, olasz, lengyel, román. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Ünnepkörök dalai 

Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 
Tudjon a tanuló részt venni a közös éneklésben, és tudjon az ünnephez 

adekvát dalt választani. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Aktualitások felismerése, ünnepek elkülönítése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Megfelelő dalt énekelni az 

ünnepek alkalmából. 

Az ünnepélyes alkalmakat 

átérezni. 

Ismeretek 

– Családi ünnepek dalai. 

– Ballagási dalok. 

– Nemzeti ünnepek és az 

ezekhez kapcsolódó 

zeneművek megismerése, 

egyes darabok megtanulása. 

 

Tevékenységek 

Jeles napok dalai, születésnapi, 

névnapi köszöntők. 

Felkészülés a ballagásra. Az 

ünnepélyes ballagásra 

előkészületek, közismert, 

elfogadott dalok megtanulása, 

éneklése menet közben. 

Toborzó dalok. Erkel Ferenc: 

Himnusz, Egressy Béni: Szózat 

megtanulása. 

Tolcsvay: Nemzeti dal, Szörényi-

Bródy: István, a király stb. 

A tanultak számbavétele, 

csoportosításuk ünnepek, 

ritmusuk, hangulatuk, 

hangfekvésük, személyes, érzelmi 

okok szerint stb. 

Az ünnepekre tanult ének- és 

zenedarabok ismétlése. 

Kommunikáció: ünnepi 

műsor. 

 

Társadalmi ismeretek: 

az ünnepek tartalma, 

hagyományok. 

 

Testnevelés: 

állóképesség, téri 

formák alakítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nemzeti érzés, magyarság, ünnep, szokások, vers, dal, ballagás, búcsú, 

ünnepelt, kedvenc, felejtés, emlék, 

egynemű kar, vegyes kar, férfikar, kórus.  

Karácsony, húsvét, pünkösd, anyák napja, születésnap, keresztelő, 

lakodalom, ballagás, búcsú, megható. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Ritmus- és hallásfejlesztés 

Órakeret 

19 óra 

Előzetes tudás Tudjon a tanuló megfelelő tempóban dalt énekelni és tempót tartani. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hangszerek felismerése és megszólaltatása. Hang- és hallásfejlesztés. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Hallás után énekelni, kétkezes 

kopogóst előadni. 

Egy dallamon belül hangerőt 

szabályozni.  

Hangszerrel erősíteni, halkítani.  

Belső hallás kialakulása. 

Különböző hangszerek hangjait 

felismerni. 

Szólamokat felismerni. 

Ismeretek 

– Ritmikai és dinamikai 

gyakorlatok. 

– Fékező és ingerlő 

gyakorlatok. 

– Tempóérzékeltető 

gyakorlatok. 

– Ismerkedés hangszerekkel. 

– Ismerkedés az emberi hang 

sajátosságaival. 

 

Tevékenységek 

Kotta olvasása ritmusképlettel. 

Tá-ti-ti grafikus lejegyzése. 

Hangerő szabályozása. 

Fokozatos halkítás, erősítés 

időtartama. 

Dallambújtatás. Daltöredékből 

dal felismerése. 

Fafúvós, rézfúvós, vonós 

hangszerek hangjának 

felismerése. 

Az énekhangok 

jellegzetességeivel kapcsolatos 

megfigyelések, saját hang tudatos 

megfigyelése. 

Társadalmi ismeretek: 

közös koncertlátogatás. 

 

Olvasás-írás: írás 

vonalközbe. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kopogós, tá-ti-ti ritmus, dallambújtatás, kezdés, befejezés, hangmagasság, 

belépés, megállás, fa, cserép, üveg, fém. 

Ritmusképlet, alkalmazás, kirakás koronggal, kotta, kottavonal, ritmus, 

feszített ritmus, lassú tempó. 

Lassú ének, gyors ének, szólamok, szoprán, alt, gége, hangszalagok, 

rekedtség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Zenehallgatás 

Órakeret 

18 óra 
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Előzetes tudás Tudjon a tanuló többször hallott dalrészletet felismerni. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenei ízlés formálása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Figyelmes, érdeklődő 

zenehallgatás, a többször hallott 

részletek felismerése. 

Hallás után a dalokat felismerni 

és elénekelni. 

Ismeretek 

– Klasszikus művek 

részleteinek meghallgatása. 

– Szórakoztató zenei felvételek 

hallgatása.  

– Ismert, népszerű darabok 

hallgatása. 

 

Tevékenységek 

Megfigyelési szempontok alapján 

néhány mű meghallgatása, egyes 

részletek megtanulása (pl. 

Kodály: Esti dal meghallgatása 

gyermekkari feldolgozásban, 

Mozart: Varázsfuvola, részlet). 

Türelem, egymás kedvencének 

meghallgatása, tiszteletben tartása 

(műdal, tánczene, diszkózene, 

rockzene). 

A tanulmányok során megismert 

darabok többszöri meghallgatása, 

ismertebb részletek közös 

dúdolása, éneklése. 

Társadalmi ismeretek: 

koncert látogatása. 

 

Ábrázolás-alakítás: 

hangulat megjelenítése. 

 

Kommunikáció: 

spontán beszélgetés a 

zenei élményről. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Zeneszerző, opera, beat, rock, diszkó. 

Részlet, teljes mű. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes segítséggel énekelni legalább 8-10 egyszerű népdalt és 

eljátszani 1-2 gyermektáncot. 

Ismeri a Himnuszt és a Szózatot, elhangzásukkor megfelelően viselkedik. 

Képes ritmusképletet lejegyezni és visszaolvasni. 

Képes észlelni a különbséget a lassú és a gyors zene között. 

Képes hangszerrel erősíteni, halkítani.  

Kialakul a belső hallása. 

Képes felismerni megszólaltatás után a hangszereket.  

Felismeri a szólamokat. 

Képes irányítás mellett egyszerű ritmust utánozni hangszeres kísérettel. 

Képes irányítás mellett huzamosabb ideig értelmi képességének 

megfelelő zenét hallgatni. 

Képes a többször hallott részleteket felismerni zenedarabokban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. évfolyam 
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Az előző évfolyamokhoz kapcsolódva tovább folyik a szabályokhoz való rugalmas 

alkalmazkodás képességének fejlesztése, a szabályok alkalmazásának erősítése, a közös 

szabályalkotás gyakorlása. A nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés a népi hagyományok, 

ünnepkörök dalain, mondókáin keresztül, a nemzeti összetartozás érzésének erősítésével 

történik. 

Az önismeret és társas kultúra a közösségben a reális önértékelés kialakításával, 

csoportos produkciókban történő részvétellel, a társas kapcsolatok és közös tevékenységek 

segítségével, a személyiség fejlesztésével erősödik. 

A testi és lelki egészségre nevelést a tantárgy a különböző hangulatok, érzelmek 

megjelenítésével a zenére történő mozgásban, a feszültségek levezetésének segítésével, a 

szorongásos állapotok oldásával, zenei élmények nyújtásával segíti. 

A családi életre nevelésben nagy szerepet játszik a családi ünnepek, hagyományok 

ápolásában való aktív részvétel ösztönzésével. 

A médiatudatosságra nevelést a hangulathoz, ízlésvilághoz illeszkedő zenei alkotások 

különféle médiumok lehetőségei közötti keresésének támogatása, és a tanuló ízlésének 

megfelelő választás képességének megerősítése, bátorítása segíti. 

Szoros a tantárgy kapcsolódása az anyanyelvi kompetencia területén a szövegértés 

fejlesztéséhez és a megismert dalok tartalmának megértéséhez. 

A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése a kulturális sokszínűség 

megismerésének bővítésével és a közösségi beilleszkedés elősegítésével történik. Az önkéntes 

szerepvállalás ösztönzése a közösségi, ünnepi rendezvényeken a kezdeményezőképesség és 

vállalkozói kompetencia fejlesztését erősíti. 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség fejlesztését a zenei módszerek 

segítségével végzett kreativitásfejlesztéssel és az önálló zenei ízlésvilág kialakításának 

segítésével, a zenehallgatásban a sokszínűség támogatásával, változatos élmények nyújtásával 

valósítja meg. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gyermekdalok – Népdalok 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
Ismer a tanuló magyar népdalokat, és legalább egyet a külföldi népek 

dalaiból. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Verbális memória fejlesztése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Elénekelni legalább 10 népdalt. 

Más népek dalaiból egy-egy 

jellegzetes népdalt ismerni. 

Műdalokat, kánonokat énekelni. 

Ismeretek 

– Magyar népdalok. 

– Más népek dalai. 

– Műdalok (Pál, Kata, Péter, jó 

reggelt, Ég a város, ég a ház 

is, Künn az ágon újra szól a 

víg kakukkmadár, kánonok 

stb.). 

Kommunikáció: 

kifejező 

szövegmondás. 

 

Társadalmi ismeretek: 

érzelmi 

megnyilvánulások; 

szomszédos népek; 
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Tevékenységek 

Egyszerű dallamvezetésű 

népdalok ritmikai előadása. 

Népdalcsokrok összeállítása, 

előadása közösen és egyénileg. 

Más népek dalainak megismerése 

és éneklése. 

Kánonok, közismert dalok 

éneklése közösen, egyénileg, 

változatos hangszerkísérettel. 

magyar tájegységek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Párosító, vidám, tréfálkozó, emelkedő, ereszkedő dallamvonal, kötetlen, 

kötött ritmus; 

cseh, román, palóc, francia, kánon; 

oldalt lépés, mellé lépés; francia, olasz, lengyel, román. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Ünnepkörök dalai 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
Tudjon a tanuló részt venni a közös éneklésben, és tudjon az ünnephez 

adekvát dalt választani. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Aktualitások felismerése, ünnepek elkülönítése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Megfelelő dalt énekelni az 

ünnepek alkalmából. 

Az ünnepélyes alkalmakat 

átérezni. 

Ismeretek 

– Családi ünnepek dalai. 

– Ballagási dalok. 

– Nemzeti ünnepek és az 

ezekhez kapcsolódó 

zeneművek megismerése, 

egyes darabok megtanulása. 

 

Tevékenységek 

Jeles napok dalai, születésnapi, 

névnapi köszöntők. 

Felkészülés a ballagásra. Az 

ünnepélyes ballagásra 

előkészületek, közismert, 

elfogadott dalok megtanulása, 

éneklése menet közben. 

Toborzó dalok. Erkel Ferenc: 

Himnusz, Egressy Béni: Szózat 

megtanulása. 

Tolcsvay: Nemzeti dal, Szörényi-

Kommunikáció: ünnepi 

műsor. 

 

Társadalmi ismeretek: 

az ünnepek tartalma, 

hagyományok. 

 

Testnevelés: 

állóképesség, téri 

formák alakítása. 
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Bródy: István, a király stb. 

A tanultak számbavétele, 

csoportosításuk ünnepek, 

ritmusuk, hangulatuk, 

hangfekvésük, személyes, érzelmi 

okok szerint stb. 

Az ünnepekre tanult ének- és 

zenedarabok ismétlése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nemzeti érzés, magyarság, ünnep, szokások, vers, dal, ballagás, búcsú, 

ünnepelt, kedvenc, felejtés, emlék, 

egynemű kar, vegyes kar, férfikar, kórus.  

Karácsony, húsvét, pünkösd, anyák napja, születésnap, keresztelő, 

lakodalom, ballagás, búcsú, megható. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Ritmus- és hallásfejlesztés 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Tudjon a tanuló megfelelő tempóban dalt énekelni és tempót tartani. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hangszerek felismerése és megszólaltatása. Hang- és hallásfejlesztés. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Hallás után énekelni, kétkezes 

kopogóst előadni. 

Egy dallamon belül hangerőt 

szabályozni.  

Hangszerrel erősíteni, halkítani.  

Belső hallás kialakulása. 

Különböző hangszerek hangjait 

felismerni. 

Szólamokat felismerni. 

Ismeretek 

– Ritmikai és dinamikai 

gyakorlatok. 

– Fékező és ingerlő 

gyakorlatok. 

– Tempóérzékeltető 

gyakorlatok. 

– Ismerkedés hangszerekkel. 

– Ismerkedés az emberi hang 

sajátosságaival. 

 

Tevékenységek 

Kotta olvasása ritmusképlettel. 

Tá-ti-ti grafikus lejegyzése. 

Hangerő szabályozása. 

Fokozatos halkítás, erősítés 

időtartama. 

Dallambújtatás. Daltöredékből 

dal felismerése. 

Fafúvós, rézfúvós, vonós 

hangszerek hangjának 

felismerése. 

Az énekhangok 

Társadalmi ismeretek: 

közös koncertlátogatás. 

 

Olvasás-írás: írás 

vonalközbe. 
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jellegzetességeivel kapcsolatos 

megfigyelések, saját hang tudatos 

megfigyelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kopogós, tá-ti-ti ritmus, dallambújtatás, kezdés, befejezés, hangmagasság, 

belépés, megállás, fa, cserép, üveg, fém. 

Ritmusképlet, alkalmazás, kirakás koronggal, kotta, kottavonal, ritmus, 

feszített ritmus, lassú tempó. 

Lassú ének, gyors ének, szólamok, szoprán, alt, gége, hangszalagok, 

rekedtség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Zenehallgatás 

Órakeret 

19 óra 

Előzetes tudás Tudjon a tanuló többször hallott dalrészletet felismerni. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenei ízlés formálása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Figyelmes, érdeklődő 

zenehallgatás, a többször hallott 

részletek felismerése. 

Hallás után a dalokat felismerni 

és elénekelni. 

Ismeretek 

– Klasszikus művek 

részleteinek meghallgatása. 

– Szórakoztató zenei felvételek 

hallgatása.  

– Ismert, népszerű darabok 

hallgatása. 

 

Tevékenységek 

Megfigyelési szempontok alapján 

néhány mű meghallgatása, egyes 

részletek megtanulása (pl. 

Kodály: Esti dal meghallgatása 

gyermekkari feldolgozásban, 

Mozart: Varázsfuvola, részlet). 

Türelem, egymás kedvencének 

meghallgatása, tiszteletben tartása 

(műdal, tánczene, diszkózene, 

rockzene). 

A tanulmányok során megismert 

darabok többszöri meghallgatása, 

ismertebb részletek közös 

dúdolása, éneklése. 

Társadalmi ismeretek: 

koncert látogatása. 

 

Ábrázolás-alakítás: 

hangulat megjelenítése. 

 

Kommunikáció: 

spontán beszélgetés a 

zenei élményről. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Zeneszerző, opera, beat, rock, diszkó. 

Részlet, teljes mű. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes segítséggel énekelni legalább 8-10 egyszerű népdalt és 

eljátszani 1-2 gyermektáncot. 

Ismeri a Himnuszt és a Szózatot, elhangzásukkor megfelelően viselkedik. 

Képes ritmusképletet lejegyezni és visszaolvasni. 

Képes észlelni a különbséget a lassú és a gyors zene között. 

Képes hangszerrel erősíteni, halkítani.  

Kialakul a belső hallása. 

Képes felismerni megszólaltatás után a hangszereket.  

Felismeri a szólamokat. 

Képes irányítás mellett egyszerű ritmust utánozni hangszeres kísérettel. 

Képes irányítás mellett huzamosabb ideig értelmi képességének 

megfelelő zenét hallgatni. 

Képes a többször hallott részleteket felismerni zenedarabokban. 
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ÁBRÁZOLÁS – ALAKÍTÁS 

 

Óraszámok 

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

Heti óraszám               3 3 2 2 2 2 2 2 

Éves óraszám                        

 

111 111 74 74  74 74 74 74 

 

 

 

 

 

 

Témakörök 

 

 Témakör                   Évfolyamok 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Formázások különböző anyagokból 

 
x x x x     

Építés 

 
x x x x     

Papír formálása, alakítása 

 
x x x x     

Vizuális ábrázolás 

 
x x x x x x x x 

Komplex alakító tevékenység 5-től  

 
x x x x x x x x 

Elemi ismeretek művészeti alkotásokról  x x x x   x x 

 
 

1–8. évfolyam 

 

A tantárgy célja megalapozni a funkcióöröm motivációs hátterével a különböző ábrázoló-

alakító tevékenységekben az alkotóképességet, alakítani és fejleszteni az igényt a kreatív 

önkifejezésre a vizuális művészetek eszköztárának felhasználásával. 

A pedagógusnak törekednie kell arra, hogy fejlődjön a tantárgy szemléletformáló 

hatása által a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanuló képzelőereje, fantáziája, esztétikai 

érzéke, alakuljon ki a pozitív énképe, fejlődjön önismerete a felfedezések és a siker örömével. 

Támogassa a munkavégzés során a tanulóknak az anyagokról szerzett tapasztalatait, 

tevékenykedjenek szívesen, fejlődjön alkotásvágyuk a tárgyak, cselekvések, jelenségek 

megfigyelése és a figyelem, feladattudat, észlelés, finommotorika fejlődése segítségével, 

tapasztalati élményeik alapján ismerjék meg az ábrázolás-alakításhoz szükséges eszközöket, 

építészeti és művészeti értékeket. A környezeti adottságok és a differenciálás lehetőségeinek 

megteremtése támogatja, hogy folyamatosan bővüljenek a tanulók ismeretei a 

hagyományápolásról, népszokásokról, a nevezetes napokról, megismerkedjenek 

műalkotásokkal, tantárgy-specifikus jártasságaik, készségeik fejlődjenek.  

Fejlesztési (terápiás) feladatok: 
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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. 

Gondolkodásfajták: perceptív, cselekvéses, analógiás, asszociatív, algoritmikus, kreatív, 

logikus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        1. évfolyam 

 

A nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelésben a tantárgy különösen fontos szerepet játszik a 

hagyományok, a közösségi múlt jellemzőinek megismerésén keresztül, az alapvető kötődés 

kialakításával a tanuló környezetéhez. 

Az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésében a megfigyelőképesség 

fejlesztése, az önértékelés és az önbizalom megalapozása történik.  

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetencia fejlesztésével a 

tantárgy hozzájárul az esztétikai érzék fejlesztéséhez és a művészetek iránti érdeklődés 
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felkeltéséhez. 

A vizuális ábrázoláson keresztül kialakul a gondolatok, érzelmek megjelenítésének 

igénye. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Formázások különböző anyagokból 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Alakító tevékenység szándékának megjelenése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Eltérő tulajdonságok megismerésének elősegítése közvetlen 

tapasztalatszerzéssel. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Együttműködéssel a tárgyak 

tulajdonságainak, 

jellegzetességeinek megfigyelése. 

Próbálkozások, adott 

tevékenységek végrehajása 

együttműködéssel. 

Együttműködéssel különböző 

formák kialakításához szükséges 

mozgások végrehajása. 

Különböző formák alakítása 

együttműködéssel. 

Ismeretek 

– Anyagok tulajdonságai. 

– Alakíthatóság. 

 

Tevékenységek 

A tanuló környezetében található 

tárgyak megfigyelése 

manipulációval. 

Homok formázása, edények 

megtöltése, kiöntése, 

dombkészítés, gödörásás, taposás, 

nyomhagyás. 

Hó formázása, hógolyó, hóbucka, 

hóember készítése. 

Gyurmázás (plasztilin, só-liszt 

gyurma, agyag), gyúrás, puhítás, 

gömbölyítés, lapítás, hengerítés, 

mélyítés, kicsípés.  

Gipszmunka, benyomkodott 

agyagba, öntőformába folyékony 

gipsz öntése. Száradás után 

kiborítása. 

Olvasás-írás: 

finommozgások 

fejlesztése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A tárgyak tapintással megfigyelhető tulajdonságaival kapcsolatos 

fogalmak; eszközökkel, cselekvésekkel, térbeli tulajdonságokkal, felületi 

jellemzőkkel kapcsolatos fogalmak. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Építés 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Tárgyak csoportosítása. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alapvető manuális kontroll (megfogás, elengedés) kialakítása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Tárgyak csoportosítása 

segítséggel. 

Segítséggel próbálkozás a 

gyöngyök ritmikus váltogatására. 

Segítséggel próbálkozás ritmikus 

sor képzésére. 

Ismeretek 

– Kirakás. 

– Fűzés. 

– Nyomótechnikák. 

– Szúrójátékok. 

 

Tevékenységek 

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. 

Olvasás-írás: szem- 

kéz koordinációjának 

fejlesztése, 

térorientációs 

gyakorlatok. 

 

Játékra nevelés: 

gyakorló játék. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A kirakáshoz felhasznált tárgyak. Cselekvések, térirányok.  

Gyöngy, pálcika, fűzés. Eszközök, cselekvések: (belenyom), tesz, nyom, 

szúr. 

A kirakáshoz felhasznált tárgyak. Tevékenységek: épít, tesz, rak, vesz. Sor: 

kicsi-nagy, színek, pl. piros-kék, egyik-másik. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Papír formálása, alakítása 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Együttműködés alakító tevékenységben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alapvető manuális készségek (markolás, csippentés) kialakítása, 

gyakoroltatása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Az aktuális feladatok sikeres 

végrehajtása segítséggel. 

Segítséggel pontos illesztések. 

Ismeretek 

– Gyűrés-simítás. 

– Tépés. 

– Hajtogatás. 

Olvasás-írás: 

finommozgások 

fejlesztése. 
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Olló használatának próbálgatása, 

helyes használat gyakorlása 

segítséggel. 

Papírdarabkák kívánt módon 

egymás mellé helyezése 

segítséggel. 

– Nyírás. 

– Ragasztás. 

 

Tevékenységek 

Különböző papírfélékből labda 

gyűrése.  

Az összegyűrt papír kisimítása. 

Szabálytalan formák tépése, 

csíktépés. 

Egyszerű ráhajtás, átlóshajtás 

elképzéssel.  

Szabálytalan formák nyírása. 

Olló nyitása, csukása, segítséggel 

csíkvágás. 

Kialakított papírdarabok egymás 

mellé helyezése, ragasztás 

felületen. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyag, tevékenység és elkészített tárgy (papír, gyűr, labda, könyv, füzet, 

hajt). Formák hasonlóság alapján. A papírfélék jellegzetes tulajdonságai és 

színe, eszközök.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Vizuális ábrázolás 

Órakeret 

21 óra 

Előzetes tudás Kézzel festés együttműködéssel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Formakitöltéshez szükséges mozgáskontroll kialakítása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A kívánt mozgás végrehajtása 

segítséggel. 

Törekvés papírhatár betartására. 

Az ecset megfelelő használata. 

Színek differenciálása. 

A rajzolás eszközeinek megfelelő 

használata. 

Egyszerű ember-, állat-, 

növényábrázolások segítséggel. 

Ismeretek 

– Festés. 

– Rajzolás. 

 

Tevékenységek 

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, 

Olvasás-írás: 

finommozgások 

fejlesztése, szem, kéz 

koordinációja, 

térorientációs 

gyakorlatok. 
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körülrajzolás. 

Egyszerű formák színezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Eszközök (szivacs, ecset, ecsettál).  

Tevékenységek (törlés, kenés, festés). 

Főbb színek: piros, kék, sárga, zöld. 

Vonalak és ezekből képzett egyszerű figurák. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes segítséggel megadott tulajdonságok alapján (szín, forma, 

nagyság) tárgyakat csoportosítani. 

Segítséggel képes ritmikusan váltogatni a gyöngyöket. 

Együttműködéssel végrehajt a különböző formák kialakításához 

szükséges mozgásokat. 

Képes a szükséges eszközöket kiválasztani és megfelelően használni, 

együttműködéssel ollót használni. 

Képes segítséggel a kívánt módon egymás mellé helyezni a 

papírdarabkákat. 

Papírhatárt és vonalhatárt igyekszik betartani. 

Differenciálja és megnevezésre felismeri a főbb színeket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                2. évfolyam 

 

A nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelésben a tantárgy különösen fontos szerepet játszik a 

hagyományok, a közösségi múlt jellemzőinek megismerésén keresztül, az alapvető kötődés 

kialakításával a tanuló környezetéhez. 

Az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésében a megfigyelőképesség 

fejlesztése, az önértékelés és az önbizalom megalapozása történik.  

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetencia fejlesztésével a 
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tantárgy hozzájárul az esztétikai érzék fejlesztéséhez és a művészetek iránti érdeklődés 

felkeltéséhez. 

A vizuális ábrázoláson keresztül kialakul a gondolatok, érzelmek megjelenítésének 

igénye. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Formázások különböző anyagokból 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Alakító tevékenység szándékának megjelenése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Eltérő tulajdonságok megismerésének elősegítése közvetlen 

tapasztalatszerzéssel. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Együttműködéssel a tárgyak 

tulajdonságainak, 

jellegzetességeinek megfigyelése. 

Próbálkozások, adott 

tevékenységek végrehajása 

együttműködéssel. 

Együttműködéssel különböző 

formák kialakításához szükséges 

mozgások végrehajása. 

Különböző formák alakítása 

együttműködéssel. 

Ismeretek 

– Anyagok tulajdonságai. 

– Alakíthatóság. 

 

Tevékenységek 

A tanuló környezetében található 

tárgyak megfigyelése 

manipulációval. 

Homok formázása, edények 

megtöltése, kiöntése, 

dombkészítés, gödörásás, taposás, 

nyomhagyás. 

Hó formázása, hógolyó, hóbucka, 

hóember készítése. 

Gyurmázás (plasztilin, só-liszt 

gyurma, agyag), gyúrás, puhítás, 

gömbölyítés, lapítás, hengerítés, 

mélyítés, kicsípés.  

Gipszmunka, benyomkodott 

agyagba, öntőformába folyékony 

gipsz öntése. Száradás után 

kiborítása. 

Olvasás-írás: 

finommozgások 

fejlesztése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A tárgyak tapintással megfigyelhető tulajdonságaival kapcsolatos 

fogalmak; eszközökkel, cselekvésekkel, térbeli tulajdonságokkal, felületi 

jellemzőkkel kapcsolatos fogalmak. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Építés 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás Tárgyak csoportosítása. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alapvető manuális kontroll (megfogás, elengedés) kialakítása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Tárgyak csoportosítása 

segítséggel. 

Segítséggel próbálkozás a 

gyöngyök ritmikus váltogatására. 

Segítséggel próbálkozás ritmikus 

sor képzésére. 

Ismeretek 

– Kirakás. 

– Fűzés. 

– Nyomótechnikák. 

– Szúrójátékok. 

 

Tevékenységek 

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. 

Olvasás-írás: szem- 

kéz koordinációjának 

fejlesztése, 

térorientációs 

gyakorlatok. 

 

Játékra nevelés: 

gyakorló játék. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A kirakáshoz felhasznált tárgyak. Cselekvések, térirányok.  

Gyöngy, pálcika, fűzés. Eszközök, cselekvések: (belenyom), tesz, nyom, 

szúr. 

A kirakáshoz felhasznált tárgyak. Tevékenységek: épít, tesz, rak, vesz. Sor: 

kicsi-nagy, színek, pl. piros-kék, egyik-másik. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Papír formálása, alakítása 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás Együttműködés alakító tevékenységben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alapvető manuális készségek (markolás, csippentés) kialakítása, 

gyakoroltatása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Az aktuális feladatok sikeres 

végrehajtása segítséggel. 

Segítséggel pontos illesztések. 

Ismeretek 

– Gyűrés-simítás. 

– Tépés. 

– Hajtogatás. 

Olvasás-írás: 

finommozgások 

fejlesztése. 
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Olló használatának próbálgatása, 

helyes használat gyakorlása 

segítséggel. 

Papírdarabkák kívánt módon 

egymás mellé helyezése 

segítséggel. 

– Nyírás. 

– Ragasztás. 

 

Tevékenységek 

Különböző papírfélékből labda 

gyűrése.  

Az összegyűrt papír kisimítása. 

Szabálytalan formák tépése, 

csíktépés. 

Egyszerű ráhajtás, átlóshajtás 

elképzéssel.  

Szabálytalan formák nyírása. 

Olló nyitása, csukása, segítséggel 

csíkvágás. 

Kialakított papírdarabok egymás 

mellé helyezése, ragasztás 

felületen. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyag, tevékenység és elkészített tárgy (papír, gyűr, labda, könyv, füzet, 

hajt). Formák hasonlóság alapján. A papírfélék jellegzetes tulajdonságai és 

színe, eszközök.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Vizuális ábrázolás 

Órakeret 

31 óra 

Előzetes tudás Kézzel festés együttműködéssel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Formakitöltéshez szükséges mozgáskontroll kialakítása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A kívánt mozgás végrehajtása 

segítséggel. 

Törekvés papírhatár betartására. 

Az ecset megfelelő használata. 

Színek differenciálása. 

A rajzolás eszközeinek megfelelő 

használata. 

Egyszerű ember-, állat-, 

növényábrázolások segítséggel. 

Ismeretek 

– Festés. 

– Rajzolás. 

 

Tevékenységek 

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, 

Olvasás-írás: 

finommozgások 

fejlesztése, szem, kéz 

koordinációja, 

térorientációs 

gyakorlatok. 
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körülrajzolás. 

Egyszerű formák színezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Eszközök (szivacs, ecset, ecsettál).  

Tevékenységek (törlés, kenés, festés). 

Főbb színek: piros, kék, sárga, zöld. 

Vonalak és ezekből képzett egyszerű figurák. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes segítséggel megadott tulajdonságok alapján (szín, forma, 

nagyság) tárgyakat csoportosítani. 

Segítséggel képes ritmikusan váltogatni a gyöngyöket. 

Együttműködéssel végrehajt a különböző formák kialakításához 

szükséges mozgásokat. 

Képes a szükséges eszközöket kiválasztani és megfelelően használni, 

együttműködéssel ollót használni. 

Képes segítséggel a kívánt módon egymás mellé helyezni a 

papírdarabkákat. 

Papírhatárt és vonalhatárt igyekszik betartani. 

Differenciálja és megnevezésre felismeri a főbb színeket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. évfolyam 

 

A népi művészeti alkotások megismerésével, megnevezésével, az önismeret és a társas kapcsolati 

kultúra, az együttműködő készség megalapozásával, a közös alkotások létrehozásával és a 

saját alkotás értékelésével kell lehetőséget teremteni a középsúlyosan értelmi fogyatékos 

tanuló fejlődésére. 

A természettudományos és technikai kompetencia fejlesztését elősegíti a környezet 

tárgyainak és anyagainak alapos és részletes, vizuális és taktilis megfigyelése, megismerése.  

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetencia fejlesztéséhez a 

vizuális művészetek iránti érdeklődés felkeltésével és az önálló ízlés és stílus 

megalapozásával járul hozzá a tantárgy.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Formázások különböző anyagokból 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Alakító tevékenység végzése segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szükséges mozgássémák kialakítása gömbölyítéshez, lapításhoz. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A természetes és mesterséges 

formák hasonlóságainak 

megfigyelése segítséggel. 

Adott tevékenységek végzése 

segítséggel. 

Egyszerű emberalak készítése 

segítséggel. 

Egyszerű formák, tárgyak 

készítése segítséggel. 

Irányítással jellemző jegyeik 

alapján felismerhető ember-, 

állat-, növényábrázolások 

készítése. 

Ismeretek 

– Anyagvizsgálat érzékszervi 

tapasztalás útján, 

tulajdonságok. 

– Felület, szilárdság, forma, 

méret megismerése. 

– Anyagok alakíthatósága. 

 

Tevékenységek 

A természetes és mesterséges 

környezet tárgyainak 

összehasonlítása. 

Homok formázása, homokvár 

építése. Homokozó formák 

használata. 

Hó formázása, hógolyó, hóember 

készítése. 

Alapelemek összeillesztésével 

emberalak készítése. 

Állatalakok ábrázolása jellegzetes 

jegyeik alapján. 

Gyurmázás (plasztilin, só-liszt 

gyurma, agyag formázása). 

Gipszmunka, bekarcolt, 

benyomkodott agyaglapra gipsz 

öntése, száradás után agyag 

eltávolítása. 

Olvasás-írás: 

finommotorika 

fejlesztése. 

 

Játékra nevelés: 

konstrukciós játék, 

szabadban játszható 

játék (homokozás, 

hóember). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tevékenységek: hoz, visz, tesz, kever, önt, szór, ás, borít.  

Anyagtulajdonságok: folyik, szárad, kemény, folyékony, 

Felületre (sima-érdes), szilárdságra (kemény-puha),  

formára (kerek, hosszúkás), méretre (kicsi, nagy) vonatkozó fogalmak. 

Építmény részei: fal, ablak, ajtó. 

Emberi testrészek. Ember, állat, növény részei.  

 

 



 1012 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Építés 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Építés néhány elemből. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Két kéz manipulációjának összehangolása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Tagolt építmények építése 

különféle építőjátékokból 

önállóan. 

Vonalhatárt tartva előrajzolt 

forma kitöltése. 

Irányítással, majd önállóan 

ritmikus sor képzése. 

Ismeretek 

– Kirakás. 

– Fűzés. 

– Nyomótechnikák. 

– Szúrójátékok. 

 

Tevékenységek 

Egymásba helyezhető 

építőelemek használatával 

különböző térbeli építmények 

létrehozása. 

Előrajzolt forma kirakása, 

kitöltése különböző anyagokkal. 

Pálcikák fektetése 

színváltogatással, formaképzéssel. 

Gyöngyfűzés alak, szín, nagyság 

variálásával. 

Pecsételés, nyomdázás, forma, 

szín, nagyság váltogatásával. 

Szabad kompozíció, pl.: 

agyagkép. 

Sor- és formaképzés a játék 

elemeiből. 

Ritmikus sor képzése 2, majd 3 

változó elemmel. 

Alapformák kirakásával labda, 

virág, házikó stb. kirakása. 

Olvasás-írás: 

finommotorika 

fejlesztése, szem-kéz 

koordináció. 

 

Játékra nevelés: 

konstrukciós játék. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Főbb színek. Egyszerű formák (kocka, gömb, tégla), kicsi-nagy. 

Színek, formák, nagyság fogalmai. Elkészítendő tárgyak, ékszerek. 

Építmények (ház, garázs, híd stb.), építmények részei. 

Térbeli relációk (alá, mellé, fölé stb.). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Papír formálása, alakítása 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Formálási, alakítási tevékenységek végzése segítséggel. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A különböző tulajdonságú papírokhoz alkalmazható adekvát alakítási 

módok ismeretének megszilárdítása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Tevékenységek végzése 

irányítással. 

Egyszerű formák tépése 

segítséggel. 

Hajtások pontos illesztéssel. 

Egyszerű formák kivágása 

segítséggel. 

Segítséggel a papírkép elemeinek 

illesztése. 

Ismeretek 

– Gyűrés-simítás. 

– Tépés. 

– Hajtogatás. 

– Nyírás. 

– Ragasztás. 

 

Tevékenységek 

Különböző papírfajták gyűrése, 

simítása különböző méretben. 

Előrajzolt formák tépése 

különböző méretben. 

Felező- és átlóshajtás gyakorlása, 

él képzése. 

Alapformák kivágása különböző 

méretben és színben. 

A fenti technikákkal kialakított 

elemek illesztése, rögzítése. 

Ember, állat, növény ábrázolása. 

Olvasás-írás: 

finommozgások 

fejlesztése. 

 

Játékra nevelés: 

spontán játék. 

 

Kommunikáció: 

élőlények 

tulajdonságai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Papírfajták tulajdonságai, elkészített tárgy (csákó, hajó stb.), 

tevékenységek. 

Nagyságra, formára vonatkozó fogalmak: csík, kör, kisebb, nagyobb stb., 

differenciáltabb formák. 

Eszközök. Ember, állat, növény részei. 

Irányok, térbeli relációk. Illesztéssel kapcsolatos fogalmak. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Vizuális ábrázolás 

Órakeret 

19 óra 

Előzetes tudás Ábrázolás eszközeinek használata segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A papír- és vonalhatár betartási igényének kialakítása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A festés eszközeinek megfelelő 

használata. 

Körök és egyenesek segítségével 

különböző élőlények és tárgyak 

Ismeretek 

– Festés. 

– Rajzolás. 

 

Mozgásnevelés: 

térorientáció. 

 

Olvasás-írás: 
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ábrázolása és megnevezése. 

Kifestésnél a vonalhatár betartása. 

Együttműködési készség 

igényének kialakulása közös 

alkotás elkészítésénél. 

Különböző élőlények és tárgyak 

jellemző tulajdonságai alapján a 

rájuk emlékeztető vizuális 

leképezésük. 

Színezésnél vonalhatár betartása. 

Tevékenység 

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 

rajzolása, színezés. 

A figurák kompozícióba illesztése 

(pl.: meseillusztráció, családrajz, 

tájkép), színezés. 

finommozgás. 

 

Kommunikáció: színek, 

természeti témák, 

ember, állat, növény 

tulajdonságai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vonalak iránya, alapformák, festési technikák, színek.  

Ábrázolt élőlények, tárgyak, részeik. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes elsajátítani különböző ábrázoló, alakító technikákat. 

Önállóan épít különféle építőjátékokból tagolt építményeket. 

Önállóan tud ritmikus sort képezni. 

Pontos illesztéssel hajt, egyszerű formákat tép, vág, illeszti a papírkép 

elemeit. 

Képes kifestésnél, színezésnél a vonalhatárt betartani. 

Próbál együttműködni közös alkotás elkészítésénél. 

Képes segítséggel megfelelően használni a festés eszközeit. 

Irányítással jellemző jegyeik alapján felismerhető ember-, állat-, 

növényábrázolásokat készít. 

 

 

 

 

 

4. évfolyam 

 

A népi művészeti alkotások megismerésével, megnevezésével, az önismeret és a társas kapcsolati 

kultúra, az együttműködő készség megalapozásával, a közös alkotások létrehozásával és a 

saját alkotás értékelésével kell lehetőséget teremteni a középsúlyosan értelmi fogyatékos 

tanuló fejlődésére. 

A természettudományos és technikai kompetencia fejlesztését elősegíti a környezet 

tárgyainak és anyagainak alapos és részletes, vizuális és taktilis megfigyelése, megismerése.  

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetencia fejlesztéséhez a 

vizuális művészetek iránti érdeklődés felkeltésével és az önálló ízlés és stílus 

megalapozásával járul hozzá a tantárgy.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Formázások különböző anyagokból 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Alakító tevékenység végzése segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szükséges mozgássémák kialakítása gömbölyítéshez, lapításhoz. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A természetes és mesterséges 

formák hasonlóságainak 

megfigyelése segítséggel. 

Adott tevékenységek végzése 

segítséggel. 

Egyszerű emberalak készítése 

segítséggel. 

Egyszerű formák, tárgyak 

készítése segítséggel. 

Irányítással jellemző jegyeik 

alapján felismerhető ember-, 

állat-, növényábrázolások 

készítése. 

Ismeretek 

– Anyagvizsgálat érzékszervi 

tapasztalás útján, 

tulajdonságok. 

– Felület, szilárdság, forma, 

méret megismerése. 

– Anyagok alakíthatósága. 

 

Tevékenységek 

A természetes és mesterséges 

környezet tárgyainak 

összehasonlítása. 

Homok formázása, homokvár 

építése. Homokozó formák 

használata. 

Hó formázása, hógolyó, hóember 

készítése. 

Alapelemek összeillesztésével 

emberalak készítése. 

Állatalakok ábrázolása jellegzetes 

jegyeik alapján. 

Gyurmázás (plasztilin, só-liszt 

gyurma, agyag formázása). 

Gipszmunka, bekarcolt, 

benyomkodott agyaglapra gipsz 

öntése, száradás után agyag 

eltávolítása. 

Olvasás-írás: 

finommotorika 

fejlesztése. 

 

Játékra nevelés: 

konstrukciós játék, 

szabadban játszható 

játék (homokozás, 

hóember). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tevékenységek: hoz, visz, tesz, kever, önt, szór, ás, borít.  

Anyagtulajdonságok: folyik, szárad, kemény, folyékony, 

Felületre (sima-érdes), szilárdságra (kemény-puha),  

formára (kerek, hosszúkás), méretre (kicsi, nagy) vonatkozó fogalmak. 

Építmény részei: fal, ablak, ajtó. 

Emberi testrészek. Ember, állat, növény részei.  

 

 

Tematikai egység/ 2. Építés Órakeret 
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Fejlesztési cél 20 óra 

Előzetes tudás Építés néhány elemből. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Két kéz manipulációjának összehangolása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Tagolt építmények építése 

különféle építőjátékokból 

önállóan. 

Vonalhatárt tartva előrajzolt 

forma kitöltése. 

Irányítással, majd önállóan 

ritmikus sor képzése. 

Ismeretek 

– Kirakás. 

– Fűzés. 

– Nyomótechnikák. 

– Szúrójátékok. 

 

Tevékenységek 

Egymásba helyezhető 

építőelemek használatával 

különböző térbeli építmények 

létrehozása. 

Előrajzolt forma kirakása, 

kitöltése különböző anyagokkal. 

Pálcikák fektetése 

színváltogatással, formaképzéssel. 

Gyöngyfűzés alak, szín, nagyság 

variálásával. 

Pecsételés, nyomdázás, forma, 

szín, nagyság váltogatásával. 

Szabad kompozíció, pl.: 

agyagkép. 

Sor- és formaképzés a játék 

elemeiből. 

Ritmikus sor képzése 2, majd 3 

változó elemmel. 

Alapformák kirakásával labda, 

virág, házikó stb. kirakása. 

Olvasás-írás: 

finommotorika 

fejlesztése, szem-kéz 

koordináció. 

 

Játékra nevelés: 

konstrukciós játék. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Főbb színek. Egyszerű formák (kocka, gömb, tégla), kicsi-nagy. 

Színek, formák, nagyság fogalmai. Elkészítendő tárgyak, ékszerek. 

Építmények (ház, garázs, híd stb.), építmények részei. 

Térbeli relációk (alá, mellé, fölé stb.). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Papír formálása, alakítása 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Formálási, alakítási tevékenységek végzése segítséggel. 

A tematikai egység A különböző tulajdonságú papírokhoz alkalmazható adekvát alakítási 
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

módok ismeretének megszilárdítása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Tevékenységek végzése 

irányítással. 

Egyszerű formák tépése 

segítséggel. 

Hajtások pontos illesztéssel. 

Egyszerű formák kivágása 

segítséggel. 

Segítséggel a papírkép elemeinek 

illesztése. 

Ismeretek 

– Gyűrés-simítás. 

– Tépés. 

– Hajtogatás. 

– Nyírás. 

– Ragasztás. 

 

Tevékenységek 

Különböző papírfajták gyűrése, 

simítása különböző méretben. 

Előrajzolt formák tépése 

különböző méretben. 

Felező- és átlóshajtás gyakorlása, 

él képzése. 

Alapformák kivágása különböző 

méretben és színben. 

A fenti technikákkal kialakított 

elemek illesztése, rögzítése. 

Ember, állat, növény ábrázolása. 

Olvasás-írás: 

finommozgások 

fejlesztése. 

 

Játékra nevelés: 

spontán játék. 

 

Kommunikáció: 

élőlények 

tulajdonságai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Papírfajták tulajdonságai, elkészített tárgy (csákó, hajó stb.), 

tevékenységek. 

Nagyságra, formára vonatkozó fogalmak: csík, kör, kisebb, nagyobb stb., 

differenciáltabb formák. 

Eszközök. Ember, állat, növény részei. 

Irányok, térbeli relációk. Illesztéssel kapcsolatos fogalmak. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Vizuális ábrázolás 

Órakeret 

19 óra 

Előzetes tudás Ábrázolás eszközeinek használata segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A papír- és vonalhatár betartási igényének kialakítása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A festés eszközeinek megfelelő 

használata. 

Körök és egyenesek segítségével 

különböző élőlények és tárgyak 

ábrázolása és megnevezése. 

Ismeretek 

– Festés. 

– Rajzolás. 

 

Tevékenység 

Körökből, egyenesekből ember-, 

Mozgásnevelés: 

térorientáció. 

 

Olvasás-írás: 

finommozgás. 
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Kifestésnél a vonalhatár betartása. 

Együttműködési készség 

igényének kialakulása közös 

alkotás elkészítésénél. 

Különböző élőlények és tárgyak 

jellemző tulajdonságai alapján a 

rájuk emlékeztető vizuális 

leképezésük. 

Színezésnél vonalhatár betartása. 

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 

rajzolása, színezés. 

A figurák kompozícióba illesztése 

(pl.: meseillusztráció, családrajz, 

tájkép), színezés. 

Kommunikáció: színek, 

természeti témák, 

ember, állat, növény 

tulajdonságai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vonalak iránya, alapformák, festési technikák, színek.  

Ábrázolt élőlények, tárgyak, részeik. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes elsajátítani különböző ábrázoló, alakító technikákat. 

Önállóan épít különféle építőjátékokból tagolt építményeket. 

Önállóan tud ritmikus sort képezni. 

Pontos illesztéssel hajt, egyszerű formákat tép, vág, illeszti a papírkép 

elemeit. 

Képes kifestésnél, színezésnél a vonalhatárt betartani. 

Próbál együttműködni közös alkotás elkészítésénél. 

Képes segítséggel megfelelően használni a festés eszközeit. 

Irányítással jellemző jegyeik alapján felismerhető ember-, állat-, 

növényábrázolásokat készít. 

 

 

 

 

 

5. évfolyam 

 

A tantárgyban folytatódik a nemzeti azonosságtudat, hazafias neveléshez való kapcsolódás a 

nemzeti ünnepekhez köthető hagyományok felelevenítésével és a jellegzetes díszítő 

motívumok és elemek megismerésével.  

A testi és lelki egészségre nevelés az alkotói tevékenység folyamatában történő 

önismereti fejlesztéssel, az érzelmek kifejezésének felismerésével a vizuális művészeti 

alkotások megismerésének folyamatában zajlik. 

Az önkéntesség a segítségnyújtásban, a nevelésben, a másokért vállalt felelősségben, a 

közös tevékenységekben és a közösen kitűzött célok elérésében jelenik meg. 

A médiatudatosságra nevelést a különböző médiákból megszerezhető tapasztalatok 

gyűjtése, a képi és téri ábrázolás támogatja.  

A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztését segíti a nemzeti összetartozást és 

a nemzeti hagyományokat jelképező műalkotások megismertetése és a nemzeti jelképek és 
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népi hagyományos alkotások jellemző motívumainak bemutatása. 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése során a tanulóban 

kialakul a művészi önkifejezés képessége és tudatosul az önálló ízlés és stílus. 

 

 

Tematikai egység / 

Fejlesztési cél 
4. Vizuális ábrázolás 

Órakeret 

37 óra 

Előzetes tudás Jellemző vizuális tulajdonságok kiemelése, ábrázolása segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Élőlények, tárgyak sematikus ábrázolása irányítással. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Színek használata a valóságnak 

megfelelően. 

A vízszintes és függőleges 

egyenesek pontos 

összekapcsolása. 

Felismerhető rajzok készítése 

különböző élőlényekről, jellemző 

jegyek alapján. 

Ismeretek 

– Festés. 

– Rajzolás-színezés. 

 

Tevékenységek 

Természeti környezetünk 

ábrázolása a színek 

kifejezőerejének 

hangsúlyozásával (ősz: 

levélhullás, eső, tél: havazás 

stb.). 

Szabad festési gyakorlatok 

különböző festékviteli módokkal, 

egyéni és közös munka. 

Ember- és állatábrázolások 

gyakorlása. Fej, test, végtagok 

feltüntetése.  

Iránykülönbségek érzékeltetése.  

Virágok ábrázolása sematikusan.  

Színezés, különböző 

technikákkal. 

Tematikus ábrázolások 

gyakorlása. 

Környezetismeret: 

természetábrázolás. 

 

Kommunikáció: 

lényegkiemelés, 

történetmesélés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyenesek iránya. Ábrázolt tárgyak részei. Színek. Évszakok, természeti 

jelenségek, színek, hangulatok. Élőlények testrészei.  

Térbeli elrendeződésre vonatkozó fogalmak. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Komplex alakító tevékenység 

Órakeret 

37 óra 

Előzetes tudás Különböző anyagok formázása, alakítása irányítással. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű használati tárgyak készítése segítséggel. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Egyszerű tárgyak készítése 

együttműködéssel. 

Ismeretek 

– Tárgyak (játékok, képek) 

készítése jellemző jegyeik 

alapján. 

 

Tevékenységek 

Színes papír kompozíció. 

Természeti anyagok 

felhasználásával (levelek, ágak, 

termények stb.) kompozíció 

készítése ragasztással.  

Mozaikkép-készítés különböző 

anyagokból. 

Agyag- és só-liszt-edények 

készítése, díszítése különböző 

technikákkal (pecsételés, karcolás, 

rátett díszítés, festés). 

Agyagbaba, agyagállatok készítése. 

Egyszerű ünnepi dekorációk 

készítése különböző anyagokból. 

Környezetismeret: 

természetes anyagok, 

termések. 

 

Kommunikáció: 

ünnepek. 

 

Életvitel és gyakorlat: 

ajándéktárgy. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Eszközök, anyagok. A tárgykészítés részfolyamatai. Az anyag 

tulajdonságaira vonatkozó fogalmak. Az elkészült tárgy és funkciója. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes  

 jellemző jegyeik alapján felismerhető rajzot készíteni különböző 

élőlényekről; 

 irányítással pontosan összekapcsolni a vízszintes és függőleges 

egyeneseket; 

 irányítással megfelelően használni színeket; 

 irányítással tematikus ábrát készíteni; 

 egyszerű tárgyakat készíteni együttműködéssel;  

 az ábrázolás-alakítás eszközeinek és anyagainak adekvát használatára. 

Képességeihez mérten alkalmazza a különböző ábrázoló-alakító technikákat.  
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6. évfolyam 

 

A tantárgyban folytatódik a nemzeti azonosságtudat, hazafias neveléshez való kapcsolódás a 

nemzeti ünnepekhez köthető hagyományok felelevenítésével és a jellegzetes díszítő 

motívumok és elemek megismerésével.  

A testi és lelki egészségre nevelés az alkotói tevékenység folyamatában történő 

önismereti fejlesztéssel, az érzelmek kifejezésének felismerésével a vizuális művészeti 

alkotások megismerésének folyamatában zajlik. 

Az önkéntesség a segítségnyújtásban, a nevelésben, a másokért vállalt felelősségben, a 

közös tevékenységekben és a közösen kitűzött célok elérésében jelenik meg. 

A médiatudatosságra nevelést a különböző médiákból megszerezhető tapasztalatok 

gyűjtése, a képi és téri ábrázolás támogatja.  

A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztését segíti a nemzeti összetartozást és 

a nemzeti hagyományokat jelképező műalkotások megismertetése és a nemzeti jelképek és 

népi hagyományos alkotások jellemző motívumainak bemutatása. 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése során a tanulóban 

kialakul a művészi önkifejezés képessége és tudatosul az önálló ízlés és stílus. 
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Tematikai egység / 

Fejlesztési cél 
4. Vizuális ábrázolás 

Órakeret 

36 óra 

Előzetes tudás Jellemző vizuális tulajdonságok kiemelése, ábrázolása segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Élőlények, tárgyak sematikus ábrázolása irányítással. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Színek használata a valóságnak 

megfelelően. 

A vízszintes és függőleges 

egyenesek pontos 

összekapcsolása. 

Felismerhető rajzok készítése 

különböző élőlényekről, jellemző 

jegyek alapján. 

Ismeretek 

– Festés. 

– Rajzolás-színezés. 

 

Tevékenységek 

Természeti környezetünk 

ábrázolása a színek 

kifejezőerejének 

hangsúlyozásával (ősz: 

levélhullás, eső, tél: havazás 

stb.). 

Szabad festési gyakorlatok 

különböző festékviteli módokkal, 

egyéni és közös munka. 

Ember- és állatábrázolások 

gyakorlása. Fej, test, végtagok 

feltüntetése.  

Iránykülönbségek érzékeltetése.  

Virágok ábrázolása sematikusan.  

Színezés, különböző 

technikákkal. 

Tematikus ábrázolások 

gyakorlása. 

Környezetismeret: 

természetábrázolás. 

 

Kommunikáció: 

lényegkiemelés, 

történetmesélés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyenesek iránya. Ábrázolt tárgyak részei. Színek. Évszakok, természeti 

jelenségek, színek, hangulatok. Élőlények testrészei.  

Térbeli elrendeződésre vonatkozó fogalmak. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Komplex alakító tevékenység 

Órakeret 

38 óra 

Előzetes tudás Különböző anyagok formázása, alakítása irányítással. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Egyszerű használati tárgyak készítése segítséggel. 
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céljai 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Egyszerű tárgyak készítése 

együttműködéssel. 

Ismeretek 

– Tárgyak (játékok, képek) 

készítése jellemző jegyeik 

alapján. 

 

Tevékenységek 

Színes papír kompozíció. 

Természeti anyagok 

felhasználásával (levelek, ágak, 

termények stb.) kompozíció 

készítése ragasztással.  

Mozaikkép-készítés különböző 

anyagokból. 

Agyag- és só-liszt-edények 

készítése, díszítése különböző 

technikákkal (pecsételés, karcolás, 

rátett díszítés, festés). 

Agyagbaba, agyagállatok készítése. 

Egyszerű ünnepi dekorációk 

készítése különböző anyagokból. 

Környezetismeret: 

természetes anyagok, 

termések. 

 

Kommunikáció: 

ünnepek. 

 

Életvitel és gyakorlat: 

ajándéktárgy. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Eszközök, anyagok. A tárgykészítés részfolyamatai. Az anyag 

tulajdonságaira vonatkozó fogalmak. Az elkészült tárgy és funkciója. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes  

 jellemző jegyeik alapján felismerhető rajzot készíteni különböző 

élőlényekről; 

 irányítással pontosan összekapcsolni a vízszintes és függőleges 

egyeneseket; 

 irányítással megfelelően használni színeket; 

 irányítással tematikus ábrát készíteni; 

 egyszerű tárgyakat készíteni együttműködéssel;  

 az ábrázolás-alakítás eszközeinek és anyagainak adekvát használatára. 

Képességeihez mérten alkalmazza a különböző ábrázoló-alakító technikákat.  
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7. évfolyam 

 

A tantárgy – építve az előző évfolyamok fejlesztéseire – segíti a nemzeti azonosságtudat további 

fejlesztését a díszítő motívumok reprodukálásával, további megismerésével, az önismeret és a 

társas kultúra fejlesztését az önkifejezés lehetőségeinek kibővítésével, erősíti az érzelmi 

intelligenciát a testi és lelki egészségre nevelésben. 

A nemzeti azonosságtudat és hazafias nevelés a nemzeti díszítő motívumok 

megismerésével, az önismeret és a társas kultúra fejlesztésével történik, az önkifejezés 

lehetőségeinek bővítése erősíti az érzelmi intelligenciát és a testi és lelki egészségre nevelést. 

A pályaorientációt a művészi foglalkozások repertoárjának megismertetésével 

támogatja a tantárgy, a szociális és állampolgári kompetencia fejlesztéséhez a külföldi 

művészeti alkotások megismerésén keresztül járul hozzá. 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia az alkotás munkafolyamatának 

megtervezésével, az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség az érzelmek 

kifejezésével és a művészeti alkotás által keltett érzések megfogalmazásával fejlődik. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Vizuális ábrázolás 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Tematikus ábrázolás irányítással. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A természet megfigyelési és ábrázolási igényének kialakítása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Összefüggés felfedezése a színek 

és érzelmek között. 

Saját élmények megjelenítése 

irányítással, rajzos formában. 

Ismeretek 

– Festés. 

– Rajzolás-színezés. 

 

Tevékenységek 

Természeti képződmények, 

jelenségek ábrázolása. Jelentős 

események (pl. ünnepek), 

személyes élmények (család, 

hétvégi program) megörökítése.  

Szabad festési gyakorlatok.  

Színkeverés: piros-kék, piros-

sárga, kék-sárga. 

Egy-egy élmény megörökítése 

emberalakkal, tárgyakkal, 

megfelelő térbeli elrendezéssel. 

Az élővilág és a tárgyi környezet 

elemeinek differenciáltabb 

ábrázolása tematikusan, élmények 

alapján, többféle technikával. 

Kommunikáció: 

élmény megörökítése. 

 

Környezetismeret: 

természetábrázolás. 

 

Életvitel és gyakorlat: 

kompozíció, ajándék. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természeti jelenségekkel kapcsolatos fogalmak. Természeti és tárgyi 

környezettel kapcsolatos fogalmak. Érzelmekkel, hangulatokkal 

kapcsolatos fogalmak. Ünnepi szimbólumok. 

A tárgyi környezet elemeinek megnevezése. 

Élőlények testfelépítésével kapcsolatos fogalmak.  

Természeti környezettel kapcsolatos fogalmak. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Komplex alakító tevékenységek 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Tárgyak készítése irányítással. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kreatív anyagválasztás és a tervezés megvalósítási igényének 

kialakítása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Egyszerű tárgyak készítése 

irányítással. 

Különböző anyagfajták 

Ismeretek 

– Komplex alakító technikák. 

– Anyagok tulajdonságai. 

Információs eszközök 

használata: rajzoló 

programmal kép 
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felismerése és szétválogatása 

irányítással.  

Egyszerű tárgyak készítése 

irányítással. 

– Tárgyak (játékok, képek) 

készítési módjának 

megismerése. 

 

Tevékenységek 

Szárított növények festése 

mártással, csokorrendezés.  

Gyümölcsnyomda (félbevágott 

alma, körte textilfestékekbe 

mártva.) 

Díszpárnavarrás, -kitömés festett 

textíliából.  

Agyagedények készítése, festése. 

Só-liszt falidíszek évszakra 

jellemző motívumokkal és 

színekkel. 

Farsangi álarc készítése, díszítése.  

Préseltvirág-kompozíció. 

Anyagok válogatása anyagfajták 

és használhatóság szerint. 

Őszi falevelekből kompozíció. 

Gesztenyebábok. 

Terménymozaik.  

Agyagedények készítése.  

Babaház-készítés kartondobozból. 

Bababútor különböző 

dobozokból. 

Fonalbábu-készítés. Ujjbáb 

pingponglabdából. 

készítése, kinyomtatása 

(meghívó, plakát). 

 

Életvitel és gyakorlat: 

tárgy, ajándék 

készítése változatos 

technikával. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyagok, eszközök. Elkészítendő tárgy. Elkészítés részfolyamatai. 

Évszakok jellemzői. Ünnepi jellegzetességek. 

Az anyagok tulajdonságaira vonatkozó fogalmak. 

Anyagok, részfolyamatok, elkészült tárgy és rendeltetése. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Elemi ismeretek művészeti alkotásokról 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Régi korok életének megismerése tárgyaikon keresztül. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Művészeti alkotások közül kedvenc kiválasztása indoklással. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Irányítással művészeti alkotások 

szemlélése, megfigyelése. 

Ismeretek 

– Művészeti alkotások 

jellemzői. 

Társadalmi ismeretek: 

múzeumlátogatás, 
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Tevékenységek 

Múzeumlátogatás, művészeti 

kiadványok, albumok nézegetése, 

beszélgetés az alkotásokról. 

történelmi ismeretek. 

 

Kommunikáció: saját 

vélemény, élmények. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Festészet, szobrászat. Egyszerű esztétikai fogalmak, építészet 

jellegzetességei. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló irányítással összefüggést fedez fel a színek és érzelmek között. 

Megpróbálja (irányítással) saját élményeit rajzos formában 

megjeleníteni. 

Növekvő önállósággal végzi el a feladatokat. 

Képességeihez mérten elsajátít különböző ábrázoló-alakító technikákat. 

Képes az ábrázolás-alakítás eszközeinek és anyagainak adekvát 

használatára. 

Képes irányítással felismerni és szétválogatni a különböző 

anyagfajtákat. 

Képes irányítással egyszerű tárgyakat készíteni. 

Irányítással megismert néhány népművészeti alkotást. 

Irányítással szemlélget művészeti alkotásokat, a neki tetszőt kiválasztja, 

elemzi. 

 

 

 

8. évfolyam 

 

A tantárgy – építve az előző évfolyamok fejlesztéseire – segíti a nemzeti azonosságtudat további 

fejlesztését a díszítő motívumok reprodukálásával, további megismerésével, az önismeret és a 

társas kultúra fejlesztését az önkifejezés lehetőségeinek kibővítésével, erősíti az érzelmi 

intelligenciát a testi és lelki egészségre nevelésben. 

A nemzeti azonosságtudat és hazafias nevelés a nemzeti díszítő motívumok 

megismerésével, az önismeret és a társas kultúra fejlesztésével történik, az önkifejezés 

lehetőségeinek bővítése erősíti az érzelmi intelligenciát és a testi és lelki egészségre nevelést. 

A pályaorientációt a művészi foglalkozások repertoárjának megismertetésével 

támogatja a tantárgy, a szociális és állampolgári kompetencia fejlesztéséhez a külföldi 

művészeti alkotások megismerésén keresztül járul hozzá. 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia az alkotás munkafolyamatának 

megtervezésével, az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség az érzelmek 

kifejezésével és a művészeti alkotás által keltett érzések megfogalmazásával fejlődik. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Vizuális ábrázolás 

Órakeret 

28 óra 

Előzetes tudás Tematikus ábrázolás irányítással. 

A tematikai egység A természet megfigyelési és ábrázolási igényének kialakítása. 
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Összefüggés felfedezése a színek 

és érzelmek között. 

Saját élmények megjelenítése 

irányítással, rajzos formában. 

Ismeretek 

– Festés. 

– Rajzolás-színezés. 

 

Tevékenységek 

Természeti képződmények, 

jelenségek ábrázolása. Jelentős 

események (pl. ünnepek), 

személyes élmények (család, 

hétvégi program) megörökítése.  

Szabad festési gyakorlatok.  

Színkeverés: piros-kék, piros-

sárga, kék-sárga. 

Egy-egy élmény megörökítése 

emberalakkal, tárgyakkal, 

megfelelő térbeli elrendezéssel. 

Az élővilág és a tárgyi környezet 

elemeinek differenciáltabb 

ábrázolása tematikusan, élmények 

alapján, többféle technikával. 

Kommunikáció: 

élmény megörökítése. 

 

Környezetismeret: 

természetábrázolás. 

 

Életvitel és gyakorlat: 

kompozíció, ajándék. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természeti jelenségekkel kapcsolatos fogalmak. Természeti és tárgyi 

környezettel kapcsolatos fogalmak. Érzelmekkel, hangulatokkal 

kapcsolatos fogalmak. Ünnepi szimbólumok. 

A tárgyi környezet elemeinek megnevezése. 

Élőlények testfelépítésével kapcsolatos fogalmak.  

Természeti környezettel kapcsolatos fogalmak. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Komplex alakító tevékenységek 

Órakeret 

28 óra 

Előzetes tudás Tárgyak készítése irányítással. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kreatív anyagválasztás és a tervezés megvalósítási igényének 

kialakítása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Egyszerű tárgyak készítése 

irányítással. 

Különböző anyagfajták 

felismerése és szétválogatása 

Ismeretek 

– Komplex alakító technikák. 

– Anyagok tulajdonságai. 

– Tárgyak (játékok, képek) 

készítési módjának 

Információs eszközök 

használata: rajzoló 

programmal kép 

készítése, kinyomtatása 

(meghívó, plakát). 
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irányítással.  

Egyszerű tárgyak készítése 

irányítással. 

megismerése. 

 

Tevékenységek 

Szárított növények festése 

mártással, csokorrendezés.  

Gyümölcsnyomda (félbevágott 

alma, körte textilfestékekbe 

mártva.) 

Díszpárnavarrás, -kitömés festett 

textíliából.  

Agyagedények készítése, festése. 

Só-liszt falidíszek évszakra 

jellemző motívumokkal és 

színekkel. 

Farsangi álarc készítése, díszítése.  

Préseltvirág-kompozíció. 

Anyagok válogatása anyagfajták 

és használhatóság szerint. 

Őszi falevelekből kompozíció. 

Gesztenyebábok. 

Terménymozaik.  

Agyagedények készítése.  

Babaház-készítés kartondobozból. 

Bababútor különböző 

dobozokból. 

Fonalbábu-készítés. Ujjbáb 

pingponglabdából. 

 

Életvitel és gyakorlat: 

tárgy, ajándék 

készítése változatos 

technikával. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyagok, eszközök. Elkészítendő tárgy. Elkészítés részfolyamatai. 

Évszakok jellemzői. Ünnepi jellegzetességek. 

Az anyagok tulajdonságaira vonatkozó fogalmak. 

Anyagok, részfolyamatok, elkészült tárgy és rendeltetése. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Elemi ismeretek művészeti alkotásokról 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás Régi korok életének megismerése tárgyaikon keresztül. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Művészeti alkotások közül kedvenc kiválasztása indoklással. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Irányítással művészeti alkotások 

szemlélése, megfigyelése. 

Ismeretek 

– Művészeti alkotások 

jellemzői. 

 

Tevékenységek 

Társadalmi ismeretek: 

múzeumlátogatás, 

történelmi ismeretek. 
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Múzeumlátogatás, művészeti 

kiadványok, albumok nézegetése, 

beszélgetés az alkotásokról. 

Kommunikáció: saját 

vélemény, élmények. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Festészet, szobrászat. Egyszerű esztétikai fogalmak, építészet 

jellegzetességei. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló irányítással összefüggést fedez fel a színek és érzelmek között. 

Megpróbálja (irányítással) saját élményeit rajzos formában 

megjeleníteni. 

Növekvő önállósággal végzi el a feladatokat. 

Képességeihez mérten elsajátít különböző ábrázoló-alakító technikákat. 

Képes az ábrázolás-alakítás eszközeinek és anyagainak adekvát 

használatára. 

Képes irányítással felismerni és szétválogatni a különböző 

anyagfajtákat. 

Képes irányítással egyszerű tárgyakat készíteni. 

Irányítással megismert néhány népművészeti alkotást. 

Irányítással szemlélget művészeti alkotásokat, a neki tetszőt kiválasztja, 

elemzi. 

 

 

 

                INFORMÁCIÓS ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 

 

 

 

 

Óraszámok 

 

Évfolyamok 7. 8. 

Heti óraszám               1 1 

Éves óraszám                        

 

37 37 

 

 

 

 

 

 

Témakörök 

 

 Témakör                   Évfolyamok 

7. 8. 
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Számítógép-kezelés 

 
x x 

Irodatechnika 

 
x x 

Dokumentumkészítés 

 
x x 

Játékprogramok 

 
x x 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. évfolyam 

 

A tantárgy célja felkelteni a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók érdeklődését a 

számítógépek és az irodatechnikai eszközök iránt, bemutatni az eszközök sokszínűségét, 

gyakorlati alkalmazhatóságát a tanulásban, a játékban és a szórakozásban. A számítógép 

részeinek, működésének megismerése, grafikával, szöveggel kapcsolatos feladatok 

értelmezése, megoldása közben ismerik meg a számítógép üzemeltetési rendjét, egészségügyi 

és balesetvédelmi szabályait, az informatikai eszközök tudatos, célnak megfelelő használatát. 

Az irodatechnikai készülékek működtetésének és adekvát használatának gyakorlására 

a pedagógusnak kell megteremteni a lehetőséget – építve arra, hogy a számítógép használata 

lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, az utasítások pontos végrehajtására, különböző 

típusú játékprogramok használatának elsajátítására egyéni szintekhez mért nehézségi fokon. 

A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelésben az információs 

eszközök mértékletes és fegyelmezett használatára neveléssel, és az információs rendszerek 

használata során felmerülő etikai kérdések tudatosításával és szem előtt tartásával. 

A médiatudatosságra nevelésben nagy szerepe van az internetes médiumok által 

nyújtott kapcsolattartási lehetőségek megismerésének és gyakorlásának; az internethasználat 

veszélyforrásai és veszélyei megismerésének; a valóság és a virtualitás megkülönböztetési 

képességének és az információk szűrése és rendszerezése tudatosításának. A 

természettudományos és technikai kompetencia fejlődését támogatja a világ megismerése az 

internet használatának segítségével. 

A digitális kompetencia fejlődését elősegíti az információs technikák magabiztos és 

kritikus használata, a szabadidő hasznos eltöltése a számítógép segítségével, a kapott 

információk felismerése, értékelése és használata, az internetes kommunikáció lehetőségeinek 

megismerése és a számítógépes függőség megelőzése, a játékidő kontrollálása. 
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Az esztétikai-művészeti tudatosság fejlődéséhez hozzájárul a számítógép sokoldalú 

felhasználása során a keresett tartalmak elemzése. 

A hatékony, önálló tanulást az információs technika által nyújtott lehetőségek tanulást 

segítő alkalmazásának megismerése, a számítógép lehetőségeinek felhasználása az egyéni 

ütemű tanulásra, az utasítások pontos végrehajtására és az önálló munkára nevelés és 

tehetséggondozás segíti. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Számítógép-kezelés 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Balesetvédelmi ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szakszerű és biztonságos számítógép-használat. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– A számítógép tartozékait 

megismerni. 

– A számítógépes környezetben 

való viselkedés szabályait 

ismerni. 

Ismeretek 

– Barátkozás a számítógéppel. 

– Ismerkedés a monitorral, 

billentyűzettel, egérrel. 

– A számítógéppel való 

foglalkozások rendje, a 

legfontosabb biztonsági 

tudnivalók. 

 

Tevékenységek 

Megfigyelés, gyakorlás az 

eszközökkel. 

Alkotómunka megfelelő 

szoftverekkel. 

A számítógép kezelése, a 

programokkal való tevékenység 

megadott lehetőségek szerint. 

Életvitel és gyakorlat: 

piktogramok, jelek 

értelmezése. 

 

Kommunikáció: pontos 

szövegírás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Néhány, a számítógép működtetésével kapcsolatos fogalom (monitor, 

billentyűzet, a billentyűzeten található rövidítések, jelek, egér) és az 

alkalmazott programokhoz kapcsolódó fogalom (ikon, jel). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Irodatechnika 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Telefonhívás-kezdeményezés és -fogadás az udvariassági formaságok 

betartásával. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

A megismert eszközök szabályos használata. 
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céljai 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– A telefont adekvátan 

használni (amennyiben lehet, 

mobilkészüléket is). 

– A kulturált telefonálási 

szokásokat megismerni. 

– Fénymásolatot készíteni 

segítséggel. 

– Nyomtatványt (meghívó, 

plakát stb.) készíteni 

segítséggel. 

Ismeretek 

– Telefon működése és 

használata, a fax, az 

üzenetrögzítő működése és 

használata. 

– Fénymásoló. 

– Nyomtató. 

 

Tevékenység 

Telefonálás. 

Házi hívás, helyi hívás, 

mobilszám hívása közötti 

különbség. 

Eltérő készülékek használata. 

Telefonos szolgáltatások lekérése 

(pl. pontos idő, faxhang stb.). 

A telefonálás anyagi vonzatának 

tudatosulása. 

A szakszerű használat elsajátítása.  

A másoló használata, saját 

munkáról másolat készítése. 

A nyomtatóhasználat elsajátítása, 

saját munka kinyomtatása. 

Kommunikáció: 

beszédkészség, 

szövegértés, 

pontos szövegírás, 

másolás. 

 

Környezetismeret: 

telefonálás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vonal, kicseng, foglalt jelzés, vonalas – mobil készülék, szolgáltató, 

percdíj, előfizetés, kártyás fizetés, kézibeszélő, telefonzsinór, fax, 

üzenetrögzítő (a készüléken lévő jelek, rövidítések), 

fénymásolópapír, festék, nyomtatók, festékpatron-toner. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Dokumentumkészítés 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Biztos tájékozódás a billentyűzeten. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Eligazodás a megismert programokban. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Változások előidézése 

számítógép használatával (írás 

– írott szöveg eltüntetése, 

ábrák színezése, színek 

változtatása, méret 

Ismeretek 

– Oktatási célú programok 

használata. 

– Készségfejlesztő, didaktikai 

célú szoftverek. 

Kommunikáció: 

szövegértés, pontos 

írás. 

 

Életvitel és gyakorlat: 
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változtatása stb.). 

– Aktivitás a programok 

kezelésében. 

 

Tevékenység 

A programoktól függően olvasás 

– írás vagy számolás. 

Tanulás, gyakorlás (egyénileg 

vagy választott társsal). 

piktogramok, jelek 

ismerete.  

 

Ábrázolás-alakítás: 

ábra, kompozíció 

készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Betű, szám, szóköz, sorváltás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Játékprogramok 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Koncentrált figyelem. Szem-kéz koordináció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert programok önálló használata. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Feladatot megérteni és a 

végrehajtást próbálgatni. 

A használt játékprogramot 

megnevezni és használatának 

módját (elindítás, bezárás, 

irányítás) elsajátítani. 

Ismeretek 

– Memóriajáték. 

– Játék-, illetve tantárgyi 

alkalmazásokhoz kapcsolódó 

programok. 

 

Tevékenységek 

Képek, összekapcsolódó ábrák 

párosítása. 

Gyakorlás tanári segítséggel. 

Testnevelés: 

nagymozgások, 

finommotorika. 

 

Kommunikáció: pontos 

szövegértés és 

szövegírás. 

 

Olvasás-írás: másolás, 

értelmező olvasás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valaminek a párja (összetartozik), képernyő, kép, színek (az aktuális 

programok használatához tartozó fogalmak). 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló ismeri a számítógépes környezetben való viselkedés szabályait. 

Képes a számítógépet felnőtt jelenlétében szabályosan használni. 

Képes egyszerűbb gyakorlóprogramokkal az egeret és a billentyűket 

használni. 

Képes a tanult tevékenységeket egyre nagyobb biztonsággal és örömmel 

végezni. 

Képes kulturáltan telefonálást kezdeményezni és folytatni, tisztában van a 

telefonhasználat anyagi vonzatával. 

Képes a tanult eszközöket megfelelően működtetni, nyomtatványt, 

fénymásolatot készíteni (meghívó, plakát). 

Képes különböző típusú játékprogramok használatát elsajátítani egyéni 

szintekhez mért nehézségi fokon. 



 1035 

Képes az általa használt játékprogramot megnevezni. 

Képes elfogadni a játékprogram használatának időtartambeli korlátozását. 
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8. évfolyam 

 

A tantárgy célja felkelteni a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók érdeklődését a 

számítógépek és az irodatechnikai eszközök iránt, bemutatni az eszközök sokszínűségét, 

gyakorlati alkalmazhatóságát a tanulásban, a játékban és a szórakozásban. A számítógép 

részeinek, működésének megismerése, grafikával, szöveggel kapcsolatos feladatok 

értelmezése, megoldása közben ismerik meg a számítógép üzemeltetési rendjét, egészségügyi 

és balesetvédelmi szabályait, az informatikai eszközök tudatos, célnak megfelelő használatát. 

Az irodatechnikai készülékek működtetésének és adekvát használatának gyakorlására 

a pedagógusnak kell megteremteni a lehetőséget – építve arra, hogy a számítógép használata 

lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, az utasítások pontos végrehajtására, különböző 

típusú játékprogramok használatának elsajátítására egyéni szintekhez mért nehézségi fokon. 

A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelésben az információs 

eszközök mértékletes és fegyelmezett használatára neveléssel, és az információs rendszerek 

használata során felmerülő etikai kérdések tudatosításával és szem előtt tartásával. 

A médiatudatosságra nevelésben nagy szerepe van az internetes médiumok által 

nyújtott kapcsolattartási lehetőségek megismerésének és gyakorlásának; az internethasználat 

veszélyforrásai és veszélyei megismerésének; a valóság és a virtualitás megkülönböztetési 

képességének és az információk szűrése és rendszerezése tudatosításának. A 

természettudományos és technikai kompetencia fejlődését támogatja a világ megismerése az 

internet használatának segítségével. 

A digitális kompetencia fejlődését elősegíti az információs technikák magabiztos és 

kritikus használata, a szabadidő hasznos eltöltése a számítógép segítségével, a kapott 

információk felismerése, értékelése és használata, az internetes kommunikáció lehetőségeinek 

megismerése és a számítógépes függőség megelőzése, a játékidő kontrollálása. 

Az esztétikai-művészeti tudatosság fejlődéséhez hozzájárul a számítógép sokoldalú 

felhasználása során a keresett tartalmak elemzése. 

A hatékony, önálló tanulást az információs technika által nyújtott lehetőségek tanulást 

segítő alkalmazásának megismerése, a számítógép lehetőségeinek felhasználása az egyéni 

ütemű tanulásra, az utasítások pontos végrehajtására és az önálló munkára nevelés és 

tehetséggondozás segíti. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Számítógép-kezelés 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Balesetvédelmi ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szakszerű és biztonságos számítógép-használat. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– A számítógép tartozékait 

megismerni. 

– A számítógépes környezetben 

való viselkedés szabályait 

ismerni. 

Ismeretek 

– Barátkozás a számítógéppel. 

– Ismerkedés a monitorral, 

billentyűzettel, egérrel. 

– A számítógéppel való 

foglalkozások rendje, a 

Életvitel és gyakorlat: 

piktogramok, jelek 

értelmezése. 

 

Kommunikáció: pontos 

szövegírás. 
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legfontosabb biztonsági 

tudnivalók. 

 

Tevékenységek 

Megfigyelés, gyakorlás az 

eszközökkel. 

Alkotómunka megfelelő 

szoftverekkel. 

A számítógép kezelése, a 

programokkal való tevékenység 

megadott lehetőségek szerint. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Néhány, a számítógép működtetésével kapcsolatos fogalom (monitor, 

billentyűzet, a billentyűzeten található rövidítések, jelek, egér) és az 

alkalmazott programokhoz kapcsolódó fogalom (ikon, jel). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Irodatechnika 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Telefonhívás-kezdeményezés és -fogadás az udvariassági formaságok 

betartásával. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megismert eszközök szabályos használata. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– A telefont adekvátan 

használni (amennyiben lehet, 

mobilkészüléket is). 

– A kulturált telefonálási 

szokásokat megismerni. 

– Fénymásolatot készíteni 

segítséggel. 

– Nyomtatványt (meghívó, 

plakát stb.) készíteni 

segítséggel. 

Ismeretek 

– Telefon működése és 

használata, a fax, az 

üzenetrögzítő működése és 

használata. 

– Fénymásoló. 

– Nyomtató. 

 

Tevékenység 

Telefonálás. 

Házi hívás, helyi hívás, 

mobilszám hívása közötti 

különbség. 

Eltérő készülékek használata. 

Telefonos szolgáltatások lekérése 

(pl. pontos idő, faxhang stb.). 

A telefonálás anyagi vonzatának 

tudatosulása. 

A szakszerű használat elsajátítása.  

A másoló használata, saját 

munkáról másolat készítése. 

Kommunikáció: 

beszédkészség, 

szövegértés, 

pontos szövegírás, 

másolás. 

 

Környezetismeret: 

telefonálás. 
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A nyomtatóhasználat elsajátítása, 

saját munka kinyomtatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vonal, kicseng, foglalt jelzés, vonalas – mobil készülék, szolgáltató, 

percdíj, előfizetés, kártyás fizetés, kézibeszélő, telefonzsinór, fax, 

üzenetrögzítő (a készüléken lévő jelek, rövidítések), 

fénymásolópapír, festék, nyomtatók, festékpatron-toner. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Dokumentumkészítés 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Biztos tájékozódás a billentyűzeten. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Eligazodás a megismert programokban. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Változások előidézése 

számítógép használatával (írás 

– írott szöveg eltüntetése, 

ábrák színezése, színek 

változtatása, méret 

változtatása stb.). 

– Aktivitás a programok 

kezelésében. 

Ismeretek 

– Oktatási célú programok 

használata. 

– Készségfejlesztő, didaktikai 

célú szoftverek. 

 

Tevékenység 

A programoktól függően olvasás 

– írás vagy számolás. 

Tanulás, gyakorlás (egyénileg 

vagy választott társsal). 

Kommunikáció: 

szövegértés, pontos 

írás. 

 

Életvitel és gyakorlat: 

piktogramok, jelek 

ismerete.  

 

Ábrázolás-alakítás: 

ábra, kompozíció 

készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Betű, szám, szóköz, sorváltás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Játékprogramok 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Koncentrált figyelem. Szem-kéz koordináció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert programok önálló használata. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Feladatot megérteni és a 

végrehajtást próbálgatni. 

Ismeretek 

– Memóriajáték. 

Testnevelés: 

nagymozgások, 
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A használt játékprogramot 

megnevezni és használatának 

módját (elindítás, bezárás, 

irányítás) elsajátítani. 

– Játék-, illetve tantárgyi 

alkalmazásokhoz kapcsolódó 

programok. 

 

Tevékenységek 

Képek, összekapcsolódó ábrák 

párosítása. 

Gyakorlás tanári segítséggel. 

finommotorika. 

 

Kommunikáció: pontos 

szövegértés és 

szövegírás. 

 

Olvasás-írás: másolás, 

értelmező olvasás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valaminek a párja (összetartozik), képernyő, kép, színek (az aktuális 

programok használatához tartozó fogalmak). 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló ismeri a számítógépes környezetben való viselkedés szabályait. 

Képes a számítógépet felnőtt jelenlétében szabályosan használni. 

Képes egyszerűbb gyakorlóprogramokkal az egeret és a billentyűket 

használni. 

Képes a tanult tevékenységeket egyre nagyobb biztonsággal és örömmel 

végezni. 

Képes kulturáltan telefonálást kezdeményezni és folytatni, tisztában van a 

telefonhasználat anyagi vonzatával. 

Képes a tanult eszközöket megfelelően működtetni, nyomtatványt, 

fénymásolatot készíteni (meghívó, plakát). 

Képes a számítógéppel és programokkal kapcsolatos egyszerű szóbeli 

utasításokat megérteni, végrehajtani. 

Próbálkozik, segédkezik abban, hogy a képernyőn változásokat idézzen 

elő (betűnagyság, szín, forma megváltoztatása, rajz, kép készítése, 

tetszőleges változtatása). 

Képes különböző típusú játékprogramok használatát elsajátítani egyéni 

szintekhez mért nehézségi fokon. 

Képes az általa használt játékprogramot megnevezni. 

Képes elfogadni a játékprogram használatának időtartambeli korlátozását. 
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MOZGÁSNEVELÉS 

Óraszámok 

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

Heti óraszám               5 5 5 5 5 5 5 5 

Éves óraszám                        

 

185 185 185 185  185  185 185 185 

 

 

 

 

 

 

Témakörök 

 

 Témakör                   Évfolyamok 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 

 
x x x x x x x x 

Alapvető testhelyzetek, szabad- és kéziszer-

gyakorlatok 

 

x x       

Légzőgyakorlatok 

 
x x       

Dobások, labdás gyakorlatok 

 
x x x x x x   

Játékos versenyek 

 
x x x x x x   

Alapmozgások    x x x x   

Alapvető testhelyzetek, légző-, szabad- és kéziszer-

gyakorlatok 

 

  x x x x   

Gimnasztikai gyakorlatok 

 
      x x 

Képességfejlesztő gyakorlatok, játékos feladatok 

 
      x x 

Labdás gyakorlatok 

 
      x x 

Sportjátékok elemei 

 
      x x 

 

 
 

1–8. évfolyam 

 

A tantárgy célja kialakítani a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók mozgáskultúráját, 

javítani a mozgás összerendezettségét. A mozgást a motorikus fejletlenségek, testtartási 

rendellenességek korrekciójának eszközévé tenni a helyi lehetőségekhez igazodó terápiás 

eljárások alkalmazásával, kialakítva olyan ismereteket, jártasságokat, készségeket, 

képességeket, amely a későbbi mozgásos cselekvési biztonságukat, rendszeres fizikai 

aktivitásukat megalapozza, motorikus képességeiket hatékonyan fejleszti. 

A tantárgy sajátos módszereivel, versenyekkel, mozgásos játékokkal segíti a tanulók 

mozgásvágyának fenntartását, valamint élmények gyűjtését. 
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A pedagógus feladata a megtanult, begyakorolt testhelyzetek, gimnasztikai 

gyakorlatok, elemi mozgássorok reprodukálását segíteni az alapmozgások gyakorlásával 

(csúszás, kúszás, mászás, járás, futás, ugrás, dobás), erősíteni a pozitív személyiségjegyeket. 

A mozgáskedv felkeltésével a játék az örömforrás, a kapcsolatteremtés eszközévé tehető, 

rendszeres testedzéssel az ügyességet, állóképességet, gyorsaságot, bátorságot, edzettséget, 

fizikai állóképességet lehet fejleszteni, az izomerőt növelni.  

Az elemi munkavégzéshez szükséges fizikai, szociális képességek kialakítását, a 

tanulók társadalmi mobilizációját elősegíti a téri orientációt, a feladattudatot és feladattartást 

fejlesztő gyakorlatok, tevékenységek megtervezése. A tanulók társadalmi mobilizációjának 

elősegítése valósul meg az elemi munkavégzéshez szükséges fizikai, szociális képességek 

kialakításával. A mindennapi élethez szükséges összerendezett mozgáskészségek kialakítása, 

térbeli irányok, viszonyfogalmak használata, testhelyzetek, mozgások utánzásának 

gyakorolása, a gimnasztikai alapformájú gyakorlatok rögzítése, ciklikus mozgássorok 

elsajátítása is ezt szolgálja. 

A tantárgyi fejlesztés támogatja a mozgásos emlékezet, mozgáskészség fejlesztését, 

kontrollált mozgássorok rögzítését, tornaszerek adekvát, egyre önállóbb használatát. 

Csapatjátékokban az együttműködési képesség kialakítása erősödik a játékokkal, 

versenyekkel és a figyelem, gyorsaság, kitartás és koncentrációs képesség fejlesztése is 

megvalósul a mozgásos és eszközös feladatokban. A sporttevékenységek teremtenek 

lehetőséget az egyszerű szabályok betartásának gyakorlására, a mozgásos 

versenyhelyzetekben, csapatjátékokban a győzelem és a vereség kulturált megélésének 

kialakítására.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. évfolyam 
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A tantárgy a segítőkészség, az együttműködés kialakításával, a becsületes és szabályos 

tevékenységek megalapozásával mozgásos feladathelyzetekben, játékokban támogatja az 

erkölcsi nevelést. 

A nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés céljait a téri tájékozódás fejlesztésével és 

a helyes testtartásban történő mozgások gyakorlásával segíti. 

Fejleszti az önismeretet és a társas kapcsolati kultúrát a pozitív személyiségjegyek 

megerősítésével, az egészséges önbizalom kialakításával, a fizikai képességek reális 

megismertetésével, segíti a félénkség és a szorongás érzésének csökkentését a mozgásos 

tevékenységekben. 

Fontos szerepet játszik a felelősségvállalásban a tanuló saját testi épségének, és a 

társak testi épségének megóvására törekvés. Megalapozódik a siker és a sikertelenség 

élményének helyes feldolgozása. 

A tantárgy a testi és lelki egészségre nevelésben a mozgásos cselekvési biztonság 

kialakításával, a bátorság megalapozásával vesz részt a feladatok kivitelezése közben, amelyet 

a motorikus képességek ügyesítésével, az egyensúly, a figyelem fejlesztésével ér el. A 

balesetveszélyes helyzetek felismerése és az elkerülés technikáinak gyakorlása segít a testi 

épség megőrzésében. 

Az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületet az egyszerű utasítások megértése, 

végrehajtása, a szóbeli irányítás megértésének és elfogadásának megalapozása támogatja. 

A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése a társas, mozgásos 

tevékenységekben, csapatjátékokban, versenyekben megfelelő magatartás kialakításával, az 

együttműködés, egymásra figyelés megalapozásával valósul meg. 

Az esztétikai és művészeti tudatosságot és kifejezőképességet a tantárgy a mozgás 

esztétikumának felismerésével, az érzelmek, indulatok mozgáson keresztül történő 

kifejezésével és levezetésével segíti. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 
Órakeret 

50 óra 

Előzetes tudás Egyenes testtartás. Kapott utasítás megértése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Térbeli tájékozódás fejlesztése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Oszlopba, vonalba sorakozni, 

körbe állni és járni. 

– Bekapcsolódni egyszerű 

mozgásos tevékenységekbe. 

– Egyszerű cselekvéseket 

végrehajtani irányítással. 

Ismeretek 

– Alakzatok. 

– Térbeli tájékozódás. 

– Helyzetgyakorlatok. 

– Egyszerű utasítások 

végrehajtása. 

 

Tevékenységek 

Segítséggel álljanak körbe, 

oszlopba, vonalba sík talajon. 

Az előtte, mellette, mögötte, eleje, 

fent, lent, vége utasítások 

Ének-zene: ritmus. 

 

Kommunikáció: 

fogalmak, szókincs. 
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alkalmazása. 

Futás, kúszás, mászás, csúszás, 

gurulás. 

Irányítással: menj az ablakhoz, ülj 

le a padra utasítások végrehajtása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kör, oszlop, vonal;  

elöl, hátul, fent, lent, előtte, alatta, irány. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alapvető testhelyzetek, szabad- és kéziszer-

gyakorlatok 

Órakeret 

50 óra 

Előzetes tudás Saját test ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Testtudat, testérzékelés fejlesztése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Részvétel különféle 

mozgásszituációkban. 

– Gyakorlatok végzése 

utánzással. 

Ismeretek 

– Statikus helyzetek. 

– Testrészek. 

– Páros gyakorlatok. 

– Testkép: fej, törzs, végtagok. 

 

Tevékenység 

Segítséggel statikus helyzetek 

felvétele utánzás alapján, ülés, 

állás, fekvés, guggolás.  

Testkép: fej, törzs, végtagok. 

Testrészek mozgatása utánzás 

alapján. 

Harangozás, fűrészelés. 

Kommunikáció: 

szókincs. 

 

Játékra nevelés: 

szerepjáték. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Ülni, állni, feküdni hanyatt, hason, 

mondókák, húzz, testrészek, érzékszervek. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 3. Légzőgyakorlatok 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Száj nyitása, zárása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Légzés szabályozása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 
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– Utánzással gyakorlatokat 

végezni. 

– A helyes légzést gyakorolni. 

Ismeretek 

– Álló helyzetben ki-be légzés. 

– Ki-be légzés. 

 

Tevékenység 

Utánzással ki-be légzéskor karok 

fel-leengedése. 

Különböző testhelyzetek 

felvétele. 

Fújások ki-be légzéskor. 

Fel-leemelések. 

Kommunikáció: 

logopédiai 

gyakorlatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ki, be, száj nyitva, csukva, fújni, szívni. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 4. Dobások, labdás gyakorlatok 
Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás Labda megfogás, elengedés két kézzel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Labdadobás cél felé. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Labdát dobni, gurítani, birtokba 

venni egyre nagyobb 

önállósággal. 

Ismeretek 

– Labdagyakorlatok. 

– Páros gyakorlatok. 

 

Tevékenységek 

– Irányítással: ülő és álló 

helyzetben labdagurítás, 

ütögetés, elkapás. 

– Egy-, kétkezes alsó dobás 

meghatározott irányba. 

– Labdagurítás egymásnak. 

Játékra nevelés: 

szabályjáték. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gömbölyű, gurul, pattog, pöttyös. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 5. Játékos versenyek 
Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás Aktivitás, motiváltság a mozgásos tevékenységekre. 

A tematikai egység Figyelmeztetésre szabály megtartása. 
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Egyszerű szabályokat 

felismerni. 

– Lehetőség szerint 

bekapcsolódni a megismert 

játékokba. 

Ismeretek 

– Gyakorló játékok. 

– Szabályjátékok. 

– Sorverseny. 

 

Tevékenységek 

Ugrálás. Hintázás. 

Akadályversenyek, székfoglaló. 

Sorversenyek: kötélhúzás. 

Játékra nevelés: 

szabályjáték. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Verseny, ki a győztes? ki, be, magas, alacsony. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes 

 egyhelyben állni, 

 segítséggel körbe állni, járni és oszlopba, vonalba sorakozni, 

 ülésben és állásban egyszerű gyakorlatokat végezni, kúszni, 

mászni, 

 lépcsőn lefelé kapaszkodással, felfelé utánlépéssel járni, 

 saját és társai testrészeit megmutatni, megnevezni,  

 együttműködni a közös foglalkozásokon, 

 utánzással gyakorlatokat végezni, bekapcsolódni egyszerű 

mozgásos tevékenységekbe, 

 a helyes légzést elsajátítani, 

 labdát dobni, gurítani, birtokba venni, 

 felismerni egyszerű szabályokat, lehetőség szerint a játékba 

bekapcsolódni, 

 együtt játszani társaival, irányítással futkározni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. évfolyam 
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A tantárgy a segítőkészség, az együttműködés kialakításával, a becsületes és szabályos 

tevékenységek megalapozásával mozgásos feladathelyzetekben, játékokban támogatja az 

erkölcsi nevelést. 

A nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés céljait a téri tájékozódás fejlesztésével és 

a helyes testtartásban történő mozgások gyakorlásával segíti. 

Fejleszti az önismeretet és a társas kapcsolati kultúrát a pozitív személyiségjegyek 

megerősítésével, az egészséges önbizalom kialakításával, a fizikai képességek reális 

megismertetésével, segíti a félénkség és a szorongás érzésének csökkentését a mozgásos 

tevékenységekben. 

Fontos szerepet játszik a felelősségvállalásban a tanuló saját testi épségének, és a 

társak testi épségének megóvására törekvés. Megalapozódik a siker és a sikertelenség 

élményének helyes feldolgozása. 

A tantárgy a testi és lelki egészségre nevelésben a mozgásos cselekvési biztonság 

kialakításával, a bátorság megalapozásával vesz részt a feladatok kivitelezése közben, amelyet 

a motorikus képességek ügyesítésével, az egyensúly, a figyelem fejlesztésével ér el. A 

balesetveszélyes helyzetek felismerése és az elkerülés technikáinak gyakorlása segít a testi 

épség megőrzésében. 

Az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületet az egyszerű utasítások megértése, 

végrehajtása, a szóbeli irányítás megértésének és elfogadásának megalapozása támogatja. 

A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése a társas, mozgásos 

tevékenységekben, csapatjátékokban, versenyekben megfelelő magatartás kialakításával, az 

együttműködés, egymásra figyelés megalapozásával valósul meg. 

Az esztétikai és művészeti tudatosságot és kifejezőképességet a tantárgy a mozgás 

esztétikumának felismerésével, az érzelmek, indulatok mozgáson keresztül történő 

kifejezésével és levezetésével segíti. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 
Órakeret 

50 óra 

Előzetes tudás Egyenes testtartás. Kapott utasítás megértése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Térbeli tájékozódás fejlesztése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Oszlopba, vonalba sorakozni, 

körbe állni és járni. 

– Bekapcsolódni egyszerű 

mozgásos tevékenységekbe. 

– Egyszerű cselekvéseket 

végrehajtani irányítással. 

Ismeretek 

– Alakzatok. 

– Térbeli tájékozódás. 

– Helyzetgyakorlatok. 

– Egyszerű utasítások 

végrehajtása. 

 

Tevékenységek 

Segítséggel álljanak körbe, 

oszlopba, vonalba sík talajon. 

Az előtte, mellette, mögötte, eleje, 

fent, lent, vége utasítások 

Ének-zene: ritmus. 

 

Kommunikáció: 

fogalmak, szókincs. 
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alkalmazása. 

Futás, kúszás, mászás, csúszás, 

gurulás. 

Irányítással: menj az ablakhoz, ülj 

le a padra utasítások végrehajtása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kör, oszlop, vonal;  

elöl, hátul, fent, lent, előtte, alatta, irány. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alapvető testhelyzetek, szabad- és kéziszer-

gyakorlatok 

Órakeret 

50 óra 

Előzetes tudás Saját test ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Testtudat, testérzékelés fejlesztése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Részvétel különféle 

mozgásszituációkban. 

– Gyakorlatok végzése 

utánzással. 

Ismeretek 

– Statikus helyzetek. 

– Testrészek. 

– Páros gyakorlatok. 

– Testkép: fej, törzs, végtagok. 

 

Tevékenység 

Segítséggel statikus helyzetek 

felvétele utánzás alapján, ülés, 

állás, fekvés, guggolás.  

Testkép: fej, törzs, végtagok. 

Testrészek mozgatása utánzás 

alapján. 

Harangozás, fűrészelés. 

Kommunikáció: 

szókincs. 

 

Játékra nevelés: 

szerepjáték. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Ülni, állni, feküdni hanyatt, hason, 

mondókák, húzz, testrészek, érzékszervek. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 3. Légzőgyakorlatok 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Száj nyitása, zárása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Légzés szabályozása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 
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– Utánzással gyakorlatokat 

végezni. 

– A helyes légzést gyakorolni. 

Ismeretek 

– Álló helyzetben ki-be légzés. 

– Ki-be légzés. 

 

Tevékenység 

Utánzással ki-be légzéskor karok 

fel-leengedése. 

Különböző testhelyzetek 

felvétele. 

Fújások ki-be légzéskor. 

Fel-leemelések. 

Kommunikáció: 

logopédiai 

gyakorlatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ki, be, száj nyitva, csukva, fújni, szívni. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 4. Dobások, labdás gyakorlatok 
Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás Labda megfogás, elengedés két kézzel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Labdadobás cél felé. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Labdát dobni, gurítani, birtokba 

venni egyre nagyobb 

önállósággal. 

Ismeretek 

– Labdagyakorlatok. 

– Páros gyakorlatok. 

 

Tevékenységek 

– Irányítással: ülő és álló 

helyzetben labdagurítás, 

ütögetés, elkapás. 

– Egy-, kétkezes alsó dobás 

meghatározott irányba. 

– Labdagurítás egymásnak. 

Játékra nevelés: 

szabályjáték. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gömbölyű, gurul, pattog, pöttyös. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 5. Játékos versenyek 
Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás Aktivitás, motiváltság a mozgásos tevékenységekre. 

A tematikai egység Figyelmeztetésre szabály megtartása. 
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Egyszerű szabályokat 

felismerni. 

– Lehetőség szerint 

bekapcsolódni a megismert 

játékokba. 

Ismeretek 

– Gyakorló játékok. 

– Szabályjátékok. 

– Sorverseny. 

 

Tevékenységek 

Ugrálás. Hintázás. 

Akadályversenyek, székfoglaló. 

Sorversenyek: kötélhúzás. 

Játékra nevelés: 

szabályjáték. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Verseny, ki a győztes? ki, be, magas, alacsony. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes 

 egyhelyben állni, 

 segítséggel körbe állni, járni és oszlopba, vonalba sorakozni, 

 ülésben és állásban egyszerű gyakorlatokat végezni, kúszni, 

mászni, 

 lépcsőn lefelé kapaszkodással, felfelé utánlépéssel járni, 

 saját és társai testrészeit megmutatni, megnevezni,  

 együttműködni a közös foglalkozásokon, 

 utánzással gyakorlatokat végezni, bekapcsolódni egyszerű 

mozgásos tevékenységekbe, 

 a helyes légzést elsajátítani, 

 labdát dobni, gurítani, birtokba venni, 

 felismerni egyszerű szabályokat, lehetőség szerint a játékba 

bekapcsolódni, 

 együtt játszani társaival, irányítással futkározni. 
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3. évfolyam 

 

A tantárgy az erkölcsi nevelést folyamatosan támogatja a szabálykövetési képesség 

kialakításával, a szabálybetartás igényének megalapozásával, a közösségi tevékenységek 

során az együttműködés, türelem, önfegyelem fejlesztésével. 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelés elveit és céljait az egymás segítése iránti 

érzékenység és a csapatösszetartás érzésének felkeltésével támogatja. 

Hozzájárul az önismeret és a társas kultúra fejlesztéséhez a konfliktushelyzetekben az 

önuralom megtartására, a játékhelyzet és a valós helyzet felismerésére és adekvát viselkedésre 

ösztönzéssel. Segíti a félénkség, szorongás érzésének csökkenését, az önbizalom fejlesztését 

sikerélmény biztosításával mozgásos tevékenységekben. 

Kialakul az alkalmazkodási képesség, a tanuló saját és mások fizikai  

teljesítőképességének reális felmérése. 

A testi és lelki egészségre nevelésben nagy szerepet játszik a fizikai állóképesség és 

erőnlét javítása, a mozgásigény felkeltése, a helyes testtartás folyamatos javítása. 

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztéséhez hozzájárul a mozgásos tevékenységek 

verbális utasításainak megértésével, a sport- és játéktevékenységek eszközeinek, szabályainak 

megnevezésével, a fogalmak adekvát megértésével. 

A szociális és állampolgári kompetencia a kapcsolatok kialakítására való képességek 

fejlesztésével, a közösségi játékokban való együttműködéssel, a beilleszkedés fejlesztésével 

erősödik. 

A mozgás esztétikumának megismerése, a mozgás és ritmus tudatos alkalmazása, 

összekapcsolása az esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciaterület 

fejlődésében játszik nagy szerepet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 1. Rendgyakorlatok téri tájékozódás 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Irányítással egyszerű cselekvéseket végrehajtani. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás alapvető téri helyzetekben. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Térbeli irányokat alkalmazni 

segítséggel. 

– Irányokat helyesen használni. 

Ismeretek 

– Tornasor kialakítása. 

– Testfordulatok. 

– Térérzékelés. 

– Egyszerű alakzatok 

kialakítása. 

 

Tevékenységek 

Segítséggel sorakozó magasság 

alapján. 

Hol a helyem a tornasorban? Ki 

mellett álltam? 

Fordulás jelre: jobbra-balra. 

Ének-zene: 

ritmuskíséret, énekszó. 

 

Olvasás-írás: 

térorientációs 

gyakorlatok. 
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Rövid utasítások végrehajtása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alacsony, magas, jobb-bal, oszlop, vonal, kicsi, nagy. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Alapmozgások 
Órakeret 

50 óra 

Előzetes tudás Egyensúlyozás statikus és mozgásos helyzetben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összehangolni a kúszáshoz, mászáshoz szükséges mozdulatokat. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Lépcsőn lefelé 

kapaszkodással, felfelé 

uránlépéssel járni. 

– Járás közben tárgyakat 

átlépni. 

– Egyes járásmódokat 

felismerni, egyszerű 

alapmozgásokat reprodukálni 

bemutatás alapján. 

Ismeretek 

– Egyensúlyozó gyakorlatok. 

– Gurulás. 

– Statikus helyzetek. 

– Lépcsőn járás. 

– Függeszkedés. 

– Kúszás, mászás, szökdelés. 

 

Tevékenységek 

Segítséggel járás tornapadon, 

lépcsőn. 

Járás külső-belső talpélen. 

Guruló átfordulás előre, 

guggolásba érkezés. 

Törökülés, nyújtott ülés. 

Segítséggel: kéz- és lábtámaszok. 

Lefelé járás lépcsőn folyamatosan 

utánlépéssel. 

Bordásfalon függés 

(térdfelhúzással). 

Kúszás-mászás akadályok alatt. 

Folyamatosan szökdelés előre 

hátra. 

Olvasás-írás: 

térorientációs 

gyakorlatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Pad, billeg, egyensúly, előre, hátra, emelkedő, lejtő. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Alapvető testhelyzetek,  

légző-, szabad- és kéziszer-gyakorlatok 

Órakeret 

50 óra 
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Előzetes tudás Segítséggel alkalmazni az alapvető testhelyzeteket, és a légző-

gyakorlatokat. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Társakkal ütem tartása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Két elemből álló mozdulatsort 

bemutatás után visszaadni. 

– A levegővételt és kifújást 

jelre végrehajtani. 

– Vezényszavakat ismerni és 

követni. 

Ismeretek 

– Szabadgyakorlatok. 

– Mozgáskontroll. 

– Hasi légzés. 

– Testrészekkel végezhető 

gyakorlatok. 

 

Tevékenység 

Segítséggel: testrészek mozgatása, 

ütemre: fej, kar, láb, törzs. 

Tükör előtt végzett gyakorlatok: 

döntések, hajlítások, kar- és 

lábemelések. 

Ki-be légzés körmozgással 

ülésben, állásban. 

Segítséggel szabad- és kéziszer-

gyakorlatok. 

Két egyszerű mozgáselem 

összekapcsolása (ugrás terpeszbe, 

taps fej fölött). 

Olvasás-írás: 

finommozgás 

fejlesztése. 

 

Ének-zene: 

ritmustartás, 

ritmusváltás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Testséma, légzés, ütem, egyenletes lüktetés, fújni, szívni. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 4. Dobások, labdás gyakorlatok 
Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás Labda tudatos kezelése két kézzel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Labda földhöz ütögetése és elkapása, pattogtatás. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Labdát fogni, elkapni, célba 

dobni, pattogtatni. 

– Labdát rúgni, célba juttatni. 

Ismeretek 

– Alsó, felső dobás. 

– Labda pattogtatása minél 

hosszabb ideig. 

– Páros labdagurítás. 

Olvasás-írás: 

finommozgás 

fejlesztése, 

térorientációs 

gyakorlatok. 
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Tevékenységek 

Segítséggel: egy- és kétkezes alsó 

és felső dobás társnak, megadott 

célba, levegőbe. 

Labdagurítás társnak ülő és álló 

helyzetben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alul, felül, cél, alsó dobás, felső dobás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 5. Játékos versenyek 
Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Képes egyszerű szabályokat felismerni, betartani. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Együttműködés a játék során. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Egyszerű játékszabályokat 

betartani. 

Ismeretek 

– Szabályjátékok. 

– Versenyjátékok. 

– Fogójátékok. 

– Mozgásos népi játékok. 

 

Tevékenységek 

Bújócska, kötélhúzás, 

versenyfutás. 

Labdával végezhető 

váltóversenyek. 

Karikafogó, fogócska, sapkafogó, 

kutyafogó. 

Bújj, bújj itt, megyek.., Lipem-

lopom.., Héja, héja... 

Kommunikáció:  

szövegértelmezés, 

szövegválogatás, 

felelgetősök. 

 

Ének-zene: énekes népi 

játékok, táncok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Cél, célba érés, győztes, sorverseny, fogócska, fogó, kiszámoló. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes  

 segítséggel tájékozódni alapvető téri helyzetben, a térbeli irányokat 

alkalmazni. 

 járásmódokat, egyszerű alapmozgásokat felismerni, bemutatás alapján 

reprodukálni. 

 lépcsőn segítség és kapaszkodás nélkül járni. 
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 járás közben tárgyakat átlépni. 

 szóbeli utasításra, utánzással egyszerű alapmozgásokat, elemi 

szabadgyakorlatokat végrehajtani. 

Törekszik a helyes légzésre. 

A tanuló képes 

 a labdát kezelni, dobni, elkapni. 

 egyszerű mozgásos tevékenységekbe bekapcsolódni, adott jelre 

mozgását elindítani, megállítani. 

 felismerni és betartani egyszerű szabályokat. 
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4. évfolyam 

 

A tantárgy az erkölcsi nevelést folyamatosan támogatja a szabálykövetési képesség 

kialakításával, a szabálybetartás igényének megalapozásával, a közösségi tevékenységek 

során az együttműködés, türelem, önfegyelem fejlesztésével. 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelés elveit és céljait az egymás segítése iránti 

érzékenység és a csapatösszetartás érzésének felkeltésével támogatja. 

Hozzájárul az önismeret és a társas kultúra fejlesztéséhez a konfliktushelyzetekben az 

önuralom megtartására, a játékhelyzet és a valós helyzet felismerésére és adekvát viselkedésre 

ösztönzéssel. Segíti a félénkség, szorongás érzésének csökkenését, az önbizalom fejlesztését 

sikerélmény biztosításával mozgásos tevékenységekben. 

Kialakul az alkalmazkodási képesség, a tanuló saját és mások fizikai  

teljesítőképességének reális felmérése. 

A testi és lelki egészségre nevelésben nagy szerepet játszik a fizikai állóképesség és 

erőnlét javítása, a mozgásigény felkeltése, a helyes testtartás folyamatos javítása. 

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztéséhez hozzájárul a mozgásos tevékenységek 

verbális utasításainak megértésével, a sport- és játéktevékenységek eszközeinek, szabályainak 

megnevezésével, a fogalmak adekvát megértésével. 

A szociális és állampolgári kompetencia a kapcsolatok kialakítására való képességek 

fejlesztésével, a közösségi játékokban való együttműködéssel, a beilleszkedés fejlesztésével 

erősödik. 

A mozgás esztétikumának megismerése, a mozgás és ritmus tudatos alkalmazása, 

összekapcsolása az esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciaterület 

fejlődésében játszik nagy szerepet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 1. Rendgyakorlatok téri tájékozódás 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Irányítással egyszerű cselekvéseket végrehajtani. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás alapvető téri helyzetekben. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Térbeli irányokat alkalmazni 

segítséggel. 

– Irányokat helyesen használni. 

Ismeretek 

– Tornasor kialakítása. 

– Testfordulatok. 

– Térérzékelés. 

– Egyszerű alakzatok 

kialakítása. 

 

Tevékenységek 

Segítséggel sorakozó magasság 

alapján. 

Hol a helyem a tornasorban? Ki 

mellett álltam? 

Fordulás jelre: jobbra-balra. 

Ének-zene: 

ritmuskíséret, énekszó. 

 

Olvasás-írás: 

térorientációs 

gyakorlatok. 
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Rövid utasítások végrehajtása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alacsony, magas, jobb-bal, oszlop, vonal, kicsi, nagy. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Alapmozgások 
Órakeret 

50 óra 

Előzetes tudás Egyensúlyozás statikus és mozgásos helyzetben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összehangolni a kúszáshoz, mászáshoz szükséges mozdulatokat. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Lépcsőn lefelé 

kapaszkodással, felfelé 

uránlépéssel járni. 

– Járás közben tárgyakat 

átlépni. 

– Egyes járásmódokat 

felismerni, egyszerű 

alapmozgásokat reprodukálni 

bemutatás alapján. 

Ismeretek 

– Egyensúlyozó gyakorlatok. 

– Gurulás. 

– Statikus helyzetek. 

– Lépcsőn járás. 

– Függeszkedés. 

– Kúszás, mászás, szökdelés. 

 

Tevékenységek 

Segítséggel járás tornapadon, 

lépcsőn. 

Járás külső-belső talpélen. 

Guruló átfordulás előre, 

guggolásba érkezés. 

Törökülés, nyújtott ülés. 

Segítséggel: kéz- és lábtámaszok. 

Lefelé járás lépcsőn folyamatosan 

utánlépéssel. 

Bordásfalon függés 

(térdfelhúzással). 

Kúszás-mászás akadályok alatt. 

Folyamatosan szökdelés előre 

hátra. 

Olvasás-írás: 

térorientációs 

gyakorlatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Pad, billeg, egyensúly, előre, hátra, emelkedő, lejtő. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Alapvető testhelyzetek,  

légző-, szabad- és kéziszer-gyakorlatok 

Órakeret 

50 óra 
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Előzetes tudás Segítséggel alkalmazni az alapvető testhelyzeteket, és a légző-

gyakorlatokat. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Társakkal ütem tartása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Két elemből álló mozdulatsort 

bemutatás után visszaadni. 

– A levegővételt és kifújást 

jelre végrehajtani. 

– Vezényszavakat ismerni és 

követni. 

Ismeretek 

– Szabadgyakorlatok. 

– Mozgáskontroll. 

– Hasi légzés. 

– Testrészekkel végezhető 

gyakorlatok. 

 

Tevékenység 

Segítséggel: testrészek mozgatása, 

ütemre: fej, kar, láb, törzs. 

Tükör előtt végzett gyakorlatok: 

döntések, hajlítások, kar- és 

lábemelések. 

Ki-be légzés körmozgással 

ülésben, állásban. 

Segítséggel szabad- és kéziszer-

gyakorlatok. 

Két egyszerű mozgáselem 

összekapcsolása (ugrás terpeszbe, 

taps fej fölött). 

Olvasás-írás: 

finommozgás 

fejlesztése. 

 

Ének-zene: 

ritmustartás, 

ritmusváltás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Testséma, légzés, ütem, egyenletes lüktetés, fújni, szívni. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 4. Dobások, labdás gyakorlatok 
Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás Labda tudatos kezelése két kézzel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Labda földhöz ütögetése és elkapása, pattogtatás. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Labdát fogni, elkapni, célba 

dobni, pattogtatni. 

– Labdát rúgni, célba juttatni. 

Ismeretek 

– Alsó, felső dobás. 

– Labda pattogtatása minél 

hosszabb ideig. 

– Páros labdagurítás. 

Olvasás-írás: 

finommozgás 

fejlesztése, 

térorientációs 

gyakorlatok. 
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Tevékenységek 

Segítséggel: egy- és kétkezes alsó 

és felső dobás társnak, megadott 

célba, levegőbe. 

Labdagurítás társnak ülő és álló 

helyzetben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alul, felül, cél, alsó dobás, felső dobás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 5. Játékos versenyek 
Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Képes egyszerű szabályokat felismerni, betartani. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Együttműködés a játék során. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Egyszerű játékszabályokat 

betartani. 

Ismeretek 

– Szabályjátékok. 

– Versenyjátékok. 

– Fogójátékok. 

– Mozgásos népi játékok. 

 

Tevékenységek 

Bújócska, kötélhúzás, 

versenyfutás. 

Labdával végezhető 

váltóversenyek. 

Karikafogó, fogócska, sapkafogó, 

kutyafogó. 

Bújj, bújj itt, megyek.., Lipem-

lopom.., Héja, héja... 

Kommunikáció:  

szövegértelmezés, 

szövegválogatás, 

felelgetősök. 

 

Ének-zene: énekes népi 

játékok, táncok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Cél, célba érés, győztes, sorverseny, fogócska, fogó, kiszámoló. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes  

 segítséggel tájékozódni alapvető téri helyzetben, a térbeli irányokat 

alkalmazni. 

 járásmódokat, egyszerű alapmozgásokat felismerni, bemutatás alapján 

reprodukálni. 

 lépcsőn segítség és kapaszkodás nélkül járni. 



1059 

 

 járás közben tárgyakat átlépni. 

 szóbeli utasításra, utánzással egyszerű alapmozgásokat, elemi 

szabadgyakorlatokat végrehajtani. 

Törekszik a helyes légzésre. 

A tanuló képes 

 a labdát kezelni, dobni, elkapni. 

 egyszerű mozgásos tevékenységekbe bekapcsolódni, adott jelre 

mozgását elindítani, megállítani. 

 felismerni és betartani egyszerű szabályokat. 
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5. évfolyam 

 

A tantárgy szerepe különösen fontos a szabályok betartásának, a becsületes játék normáinak 

elmélyítésében és versenyhelyzetekben az önuralom és önfegyelem kialakításában. 

A nemzeti azonosságtudatra nevelést, hazafias nevelést segíti a csapat tagjává válás 

igényének felébresztése, a csapattal való azonosulás érzésének, a közösségért végzett aktív 

cselekvésnek az ösztönzése. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztését a félénkség, szorongás érzésének 

csökkentésével és a megfelelő önbizalom kialakításával segíti. 

A testi és lelki egészségre nevelést támogatja az elemi munkavégzéshez szükséges 

fizikai állóképesség, izomerő kialakítása, a mozgás megszerettetése, a fizikai aktivitás iránti 

belső igény megerősítése. 

Az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterület fejlesztéséhez a tantárgy a verbális 

utasításra mozgásos tevékenységek végzésének, végrehajtásának gyakorlásával és a 

sporttevékenységek eszközeinek és fogalmainak mind pontosabb és részletesebb 

megnevezésével, adekvát használatával járul hozzá. 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia fejlődése a társadalmi 

mobilizációra való felkészülés elősegítésével, a reális célok kitűzésének és elérésének 

gyakorlásával, a magabiztosság növelésével, a segítségkérés és segítségelfogadás 

képességének fejlesztésével érhető el. 

A szociális és állampolgári kompetencia megalapozását a közösségért végzett munka 

fontosságának felismerése és elismerése, a csoportos együttműködések, kapcsolatok 

megerősítése éri el. 

A harmonikus mozgás esztétikumának felismerése és gyakorlása segíti az esztétikai-

művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlődését. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 
Órakeret  

15 óra 

Előzetes tudás Irányokat helyesen használ. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nagyság szerinti sorakozás, vezényszavak megértése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Nagyság szerint sorakozni. 

– Utasítást végrehajtani. 

– Vezényszóra különböző 

sorakozási gyakorlatot 

végezni. 

Ismeretek 

– Sorakozások. 

– Testfordulatok. 

– Térérzékelés. 

 

Tevékenységek 

Segítséggel: egyes, kettes oszlop 

és vonal kialakítása, nyitódás 

kartávolságra, záródás, sorakozó 

magasság szerint, elhelyezkedés 

szóbeli utasításra. 

Testfordulatok vezényszóra. 

Olvasás-írás: 

térorientációs 

gyakorlatok. 

 

Ének-zene: 

ritmustartás, 

ritmusváltás. 
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Segítséggel: térben való 

elhelyezkedés szóbeli utasításra, 

bordásfal mellé, szekrény elé, 

zsámolyra. 

Sorakozó magasság szerint 

sípszóra, nyitódás, záródás, 

kartávolság. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Nyit, zár, kartávolság, tornaszekrény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Alapmozgások 
Órakeret 

50 óra 

Előzetes tudás Rendgyakorlatokat utasításra önállóan végez. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adott jelre tempóváltás. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Utánzással különféle 

gyakorlatokat végezni. 

Ismeretek 

– Támaszok. 

– Járások. 

– Szökdelések. 

– Gurulások. 

– Járások. 

– Mászások. 

– Függeszkedés. 

– Távolugrás. 

 

Tevékenységek 

Térdelő támasz. Fekvőtámasz. 

Rákjárás. Pókjárás. 

Előre, hátra, akadályon 

átszökdelés. 

Nyújtott ülésből guruló átfordulás 

hátra, oldalra gurulás. 

Önállóan: járás közben akadályok 

átlépése, guggoló átfordulás előre. 

Segítséggel: egyensúlyozó járás 

megfordított padon. 

Lépés ritmusának változtatása, 

lépcsőn járás, kapaszkodás nélkül. 

Bordásfalra fel-lemászás, 

függeszkedés térdfelhúzással, 

lábemelgetéssel. 

Helyből távolugrás. 

Olvasás-írás: 

térorientációs 

gyakorlatok. 

 

Ének-zene: 

ritmustartás, 

ritmusváltás. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rák, pók, ütem, taps, ritmus, nyújtott ülés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Alapvető testhelyzetek, 

 légző-, szabad- és kéziszer-gyakorlatok 

Órakeret 

50 óra 

Előzetes tudás Mozdulatsort bemutatás után visszaad. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kéziszerek adekvát használata, gyakorlatok önálló végezése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Gimnasztikai gyakorlatokat 

leutánozni. 

– Helyes légzéstechnikát 

gyakorolni. 

– Négyütemű gyakorlatokat 

végezni utánzással. 

Ismeretek 

– Kéziszer-gyakorlatok. 

– Szabadgyakorlatok. 

– Légzéstechnika. 

– Összetett gyakorlatok. 

– Versenyfeladatok. 

 

Tevékenység 

Irányítással: labdával, babzsákkal, 

bottal, szalaggal két ütemre 

végezhető gyakorlatok. 

Zenére két mozgáselem 

összekapcsolása: 

– karkörzés, karhúzás, 

– karfordulatok: oldalsó, mellső, 

magas. 

Irányítással: levegővétel, 

benntartás, kifújás ütemezéssel. 

Hasi légzés, mellkasi légzés. 

Segítséggel: négyütemű kar-, 

törzs-, lábgyakorlatok végzése. 

Szóbeli utasításra kar- és 

lábtartások. 

Önállóan: léggömbfújás, 

pingponglabda fújás. 

Ének-zene: 

ritmustartás, 

ritmusváltás, 

zenekíséret. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kéziszerek, funkciójuk, tüdő, ki-be légzés, négy ütem. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 4. Dobások, labdás gyakorlatok 
Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás A labdát földhöz ütögeti, elkapja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Labdajáték játszása irányítással. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Célba dobás egykezes alsó és 

felső dobással. 

– Célba rúgás.  

– Labdavezetés (kézzel, lábbal). 

Ismeretek 

Labdagyakorlatok. 

 

Tevékenység 

Önállóan: labdapattogtatás, 

egykezes alsó és felső dobás. 

Nagylabda-dobás, -elkapás. 

Páros labdagyakorlatok. 

Önállóan: labdavezetés 

folyamatosan, célba dobás, 

kosárra dobás, mozgó labda 

elrúgása. 

Olvasás-írás: 

térorientációs 

gyakorlatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gurul, cél, kosárlabda. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 5. Játékos versenyek 
Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás Egyszerű szabályokat felismer, játékba bekapcsolódik. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Versenyek során a siker érdekében együttműködés a társakkal, az 

eredmény elfogadása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Alkalmazkodás 

csapattársakhoz, öröm mások 

sikerének. 

– Versenyszellem kialakulása. 

Ismeretek 

– Küzdőjátékok elemeinek 

alkalmazása. 

– Versenyjátékok. 

 

Tevékenységek 

Irányítással: sor-, futó-, 

váltóversenyek.  

Mozgásos népi játékok (Héja, 

héja.). 

Társsal végezhető versenyek: 

Környezetismeret: 

egészséges életmód. 
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talicskázás, labdaviadal. 

Békaugrás akadály 

megkerülésével. 

Váltóversenyek: futás 

labdahordással, labdaadogató. 

Fogójátékok, ügyességi játékok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékszabályok, szabályok, váltóverseny. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes 

– nagyság szerint sorakozni. 

– vezényszóra különböző sorakozási gyakorlatokat elvégezni. 

– felismerni és reprodukálni egyszerű alapmozgásokat, 

járásmódokat. 

– egyszerűbb testhelyzeteket utánozni. 

– segítséggel bordásfalon függeszkedni. 

– gimnasztikai gyakorlatokat leutánozni. 

– segítséggel, utánzással négyütemű gyakorlatokat végezni. 

– légzését szabályozni. 

– egykezes alsó és felső dobással célba dobni. 

– lábbal irányt tartva labdát vezetni (mindkét lábbal), cél felé 

elrúgni. 

– csapatához alkalmazkodni, örül mások sikerének. 

Kialakul benne a versenyszellem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. évfolyam 
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A tantárgy szerepe különösen fontos a szabályok betartásának, a becsületes játék normáinak 

elmélyítésében és versenyhelyzetekben az önuralom és önfegyelem kialakításában. 

A nemzeti azonosságtudatra nevelést, hazafias nevelést segíti a csapat tagjává válás 

igényének felébresztése, a csapattal való azonosulás érzésének, a közösségért végzett aktív 

cselekvésnek az ösztönzése. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztését a félénkség, szorongás érzésének 

csökkentésével és a megfelelő önbizalom kialakításával segíti. 

A testi és lelki egészségre nevelést támogatja az elemi munkavégzéshez szükséges 

fizikai állóképesség, izomerő kialakítása, a mozgás megszerettetése, a fizikai aktivitás iránti 

belső igény megerősítése. 

Az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterület fejlesztéséhez a tantárgy a verbális 

utasításra mozgásos tevékenységek végzésének, végrehajtásának gyakorlásával és a 

sporttevékenységek eszközeinek és fogalmainak mind pontosabb és részletesebb 

megnevezésével, adekvát használatával járul hozzá. 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia fejlődése a társadalmi 

mobilizációra való felkészülés elősegítésével, a reális célok kitűzésének és elérésének 

gyakorlásával, a magabiztosság növelésével, a segítségkérés és segítségelfogadás 

képességének fejlesztésével érhető el. 

A szociális és állampolgári kompetencia megalapozását a közösségért végzett munka 

fontosságának felismerése és elismerése, a csoportos együttműködések, kapcsolatok 

megerősítése éri el. 

A harmonikus mozgás esztétikumának felismerése és gyakorlása segíti az esztétikai-

művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlődését. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 
Órakeret  

15 óra 

Előzetes tudás Irányokat helyesen használ. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nagyság szerinti sorakozás, vezényszavak megértése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Nagyság szerint sorakozni. 

– Utasítást végrehajtani. 

– Vezényszóra különböző 

sorakozási gyakorlatot 

végezni. 

Ismeretek 

– Sorakozások. 

– Testfordulatok. 

– Térérzékelés. 

 

Tevékenységek 

Segítséggel: egyes, kettes oszlop 

és vonal kialakítása, nyitódás 

kartávolságra, záródás, sorakozó 

magasság szerint, elhelyezkedés 

szóbeli utasításra. 

Testfordulatok vezényszóra. 

Segítséggel: térben való 

Olvasás-írás: 

térorientációs 

gyakorlatok. 

 

Ének-zene: 

ritmustartás, 

ritmusváltás. 
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elhelyezkedés szóbeli utasításra, 

bordásfal mellé, szekrény elé, 

zsámolyra. 

Sorakozó magasság szerint 

sípszóra, nyitódás, záródás, 

kartávolság. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Nyit, zár, kartávolság, tornaszekrény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Alapmozgások 
Órakeret 

50 óra 

Előzetes tudás Rendgyakorlatokat utasításra önállóan végez. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adott jelre tempóváltás. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Utánzással különféle 

gyakorlatokat végezni. 

Ismeretek 

– Támaszok. 

– Járások. 

– Szökdelések. 

– Gurulások. 

– Járások. 

– Mászások. 

– Függeszkedés. 

– Távolugrás. 

 

Tevékenységek 

Térdelő támasz. Fekvőtámasz. 

Rákjárás. Pókjárás. 

Előre, hátra, akadályon 

átszökdelés. 

Nyújtott ülésből guruló átfordulás 

hátra, oldalra gurulás. 

Önállóan: járás közben akadályok 

átlépése, guggoló átfordulás előre. 

Segítséggel: egyensúlyozó járás 

megfordított padon. 

Lépés ritmusának változtatása, 

lépcsőn járás, kapaszkodás nélkül. 

Bordásfalra fel-lemászás, 

függeszkedés térdfelhúzással, 

lábemelgetéssel. 

Helyből távolugrás. 

Olvasás-írás: 

térorientációs 

gyakorlatok. 

 

Ének-zene: 

ritmustartás, 

ritmusváltás. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rák, pók, ütem, taps, ritmus, nyújtott ülés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Alapvető testhelyzetek, 

 légző-, szabad- és kéziszer-gyakorlatok 

Órakeret 

50 óra 

Előzetes tudás Mozdulatsort bemutatás után visszaad. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kéziszerek adekvát használata, gyakorlatok önálló végezése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Gimnasztikai gyakorlatokat 

leutánozni. 

– Helyes légzéstechnikát 

gyakorolni. 

– Négyütemű gyakorlatokat 

végezni utánzással. 

Ismeretek 

– Kéziszer-gyakorlatok. 

– Szabadgyakorlatok. 

– Légzéstechnika. 

– Összetett gyakorlatok. 

– Versenyfeladatok. 

 

Tevékenység 

Irányítással: labdával, babzsákkal, 

bottal, szalaggal két ütemre 

végezhető gyakorlatok. 

Zenére két mozgáselem 

összekapcsolása: 

– karkörzés, karhúzás, 

– karfordulatok: oldalsó, mellső, 

magas. 

Irányítással: levegővétel, 

benntartás, kifújás ütemezéssel. 

Hasi légzés, mellkasi légzés. 

Segítséggel: négyütemű kar-, 

törzs-, lábgyakorlatok végzése. 

Szóbeli utasításra kar- és 

lábtartások. 

Önállóan: léggömbfújás, 

pingponglabda fújás. 

Ének-zene: 

ritmustartás, 

ritmusváltás, 

zenekíséret. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kéziszerek, funkciójuk, tüdő, ki-be légzés, négy ütem. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 4. Dobások, labdás gyakorlatok 
Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás A labdát földhöz ütögeti, elkapja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Labdajáték játszása irányítással. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Célba dobás egykezes alsó és 

felső dobással. 

– Célba rúgás.  

– Labdavezetés (kézzel, lábbal). 

Ismeretek 

Labdagyakorlatok. 

 

Tevékenység 

Önállóan: labdapattogtatás, 

egykezes alsó és felső dobás. 

Nagylabda-dobás, -elkapás. 

Páros labdagyakorlatok. 

Önállóan: labdavezetés 

folyamatosan, célba dobás, 

kosárra dobás, mozgó labda 

elrúgása. 

Olvasás-írás: 

térorientációs 

gyakorlatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gurul, cél, kosárlabda. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 5. Játékos versenyek 
Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás Egyszerű szabályokat felismer, játékba bekapcsolódik. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Versenyek során a siker érdekében együttműködés a társakkal, az 

eredmény elfogadása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Alkalmazkodás 

csapattársakhoz, öröm mások 

sikerének. 

– Versenyszellem kialakulása. 

Ismeretek 

– Küzdőjátékok elemeinek 

alkalmazása. 

– Versenyjátékok. 

 

Tevékenységek 

Irányítással: sor-, futó-, 

váltóversenyek.  

Mozgásos népi játékok (Héja, 

héja.). 

Társsal végezhető versenyek: 

Környezetismeret: 

egészséges életmód. 
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talicskázás, labdaviadal. 

Békaugrás akadály 

megkerülésével. 

Váltóversenyek: futás 

labdahordással, labdaadogató. 

Fogójátékok, ügyességi játékok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékszabályok, szabályok, váltóverseny. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes 

– nagyság szerint sorakozni. 

– vezényszóra különböző sorakozási gyakorlatokat elvégezni. 

– felismerni és reprodukálni egyszerű alapmozgásokat, 

járásmódokat. 

– egyszerűbb testhelyzeteket utánozni. 

– segítséggel bordásfalon függeszkedni. 

– gimnasztikai gyakorlatokat leutánozni. 

– segítséggel, utánzással négyütemű gyakorlatokat végezni. 

– légzését szabályozni. 

– egykezes alsó és felső dobással célba dobni. 

– lábbal irányt tartva labdát vezetni (mindkét lábbal), cél felé 

elrúgni. 

– csapatához alkalmazkodni, örül mások sikerének. 

Kialakul benne a versenyszellem. 
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7. évfolyam 

 

A tantárgy célja a záró évfolyamokon elsősorban kialakítani a rendszeres mozgás, testedzés, 

és az egészséges életmód iránti igényt, továbbá a mozgásnevelés tantárgy tanítása során 

kialakított és begyakorolt mozgáselemeket és a gimnasztikai alapformájú gyakorlatokat 

rögzíteni, térbeli irányokat, viszonyfogalmakat használni, az alapmozgásokat gyakorolni. 

Az egészséges testi fejlődést biztosítja, a motorikus képességeket fejleszti, a testi 

fejlődés zavarait korrigálja a pedagógus egyéni igényekre alapozott munkája. Az 

évfolyamokon a sportjátékokhoz szükséges elemi és tájékozódási képesség (figyelem) 

fejlesztése, a labda-biztonság növelése tovább folyik, egyéni igényekhez és adottságokhoz 

illesztve, alakítva az ügyességet, erőt, állóképességet, kitartást, edzettséget, bátorságot, 

akaratot. Növekvő elem- és ütemszámú mozgássorok elsajátítása teremt lehetőséget a ritmus 

és sorrend megtartására a mozgásos feladatokban. 

A tantárgy további feladata a sportversenyek elemeinek elsajátíttatása, a sportjátékok 

alapvető játékelemeinek megismertetése, támogatva a tanulók felkészülését az iskolai 

sportversenyekre. 

A tantárgy az erkölcsi nevelésben fontos szerepet játszik a fegyelemre, a szabályok 

betartására törekvéssel, és a csapatjátékokban a győzelem és vereség fegyelmezett 

megélésének az élményével. 

Az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése az önelfogadást, és mások 

tulajdonságainak megismerésével a társaival szembeni toleráns magatartás kialakítását erősíti. 

A testi és lelki egészségre nevelést a rendszeres mozgás iránti természetes igény 

megerősítése, az állóképesség, a kitartás, a mozgáskultúra fejlesztése, az egészséges testi 

fejlődés biztosítása a megfelelő, életkorhoz, testi erőnléthez igazodó mozgáslehetőségek 

kihasználásával támogatja. A testi képességek, izomerő fejlesztése, a magabiztos mozgás és 

egyensúly megerősödése a saját és mások testi épségének megóvását segíti, a másokért vállalt 

felelősség érzésének megismerése, az önkéntességben rejlő lehetőségek a tanuló 

személyiségét építik. 

A tantárgy hozzájárul az együttműködési hajlandóság fejlesztéséhez, a 

feladatvállaláshoz a csoportos mozgásokban, versenyekben. 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia területének fejlődéséhez a reális 

célok kitűzésének és elérésének gyakorlásával, a testi és erőnléti korlátok felismerésével járul 

hozzá. 

A szociális és állampolgári kompetencia erősödése támogatja a másokért vállalt 

felelősséget; a tolerancia fejlesztésével a bizalmas emberi kapcsolatok lehetőségeinek 

bemutatása, a problémamegoldás lehetőségeinek megismertetése és gyakoroltatása lehetséges; 

a segítő magatartás gyakorlásával a tanuló támogatást nyújthat a rászorulóknak. 

Az esztétikai-művészeti tudatosság fejlődéséhez hozzájárul a mozgás utánzása és az 

emberi testi szépségek felismerése, a harmóniára törekvés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Vezényszavakra sorakozási gyakorlatok végzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ütemtartással járások, önálló sorakozás. 
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Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Irányok biztos ismerete, önálló 

sorakozás felszólításra. 

– A gyakorlatok egyre 

pontosabb végrehajtása. 

Ismeretek 

– Sorakozás. 

– Járások. 

– Menetelés. 

– Testfordulatok. 

 

Tevékenységek 

Irányítással sorakozó magasság 

szerint, járás egysoros, kétsoros, 

háromsoros oszlopban. 

Helyben járással igazodás, 

sorbontás, jobb-, baloldal 

érzékelése.  

Nyitódás, záródás, helyben járás, 

jelre elindulás, megállás. 

Sarkon jobbra, balra fordulatok 

vezényszóra. 

Mozgásformák összekötése. 

Ének-zene: 

ritmusváltás. 

 

Környezetismeret: 

térbeli tájékozódás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyit, zár, jobb, bal, magas, alacsony. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Gimnasztikai gyakorlatok 
Órakeret 

45 óra 

Előzetes tudás Egyszerű utasítások elvégzése megfelelő sorrendben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vezényszavak biztos ismerete és követése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Egyszerű utasítások 

megértése. 

– A feladatok sorrendjének 

megtartása. 

– Az alapgyakorlatok végzése 

huzamosabb ideig 

vezényszavak alapján, illetve 

emlékezetből, esetleg 

begyakorolt koreográfiák 

zenére. 

– Tartásjavító gimnasztikai 

gyakorlatok végzése. 

Ismeretek 

– Mozgáselemek 

összekapcsolása. 

– Szakkifejezések 

megértése. 

– Kéziszer- és 

szabadgyakorlatok. 

– Gerincoszlop-erősítő 

gyakorlatok. 

 

Tevékenységek 

Begyakorolt mozgáselemek 

összekapcsolása.  

Helyben futás magas 

Ének-zene: 

ritmuskövetés. 
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térdemeléssel, terpeszállás, 

törzshajlítás, bokaérintés. 

Szalag, babzsák, labda, 

medicinlabda, súlyzó használata. 

Négyütemű gyakorlatok. 

Zenére változó ritmusú 

négyütemű tartásjavító 

gyakorlatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Négy ütem, zenekíséret, terpeszállás, oldalsó középtartás, mellső 

középtartás, magastartás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 3. Képességfejlesztő gyakorlatok, játékos feladatok 
Órakeret 

45 óra 

Előzetes tudás Erőnlétének megfelelő ideig izomerősítő gyakorlatok végzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Has- és hátizom-erősítő gyakorlatok végzése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Szóbeli utasításokat 

megérteni.  

– Egyre hosszabb ideig végezni 

a tartásjavító és izomerősítő 

gyakorlatokat. 

– A fejlesztést segítő, a 

szabadban is alkalmazható 

sporteszközök használatát 

elsajátítani (helyi 

adottságokra tekintettel). 

Ismeretek 

– Guggolás. 

– Kúszás. 

– Függeszkedés. 

– Távolugrás. 

– Állórajt. Futás. 

– Guruló átfordulás. 

– Kúszás. Mászás. 

– Egyensúlyozó járás. 

– Kerékpár, roller, gördeszka, 

görkorcsolya, korcsolya, 

szánkó használata. 

 

Tevékenységek 

Segítséggel: guggoló járás. 

Kúszás padok között. 

Függeszkedés kötélen vagy 

bordásfalon. 

Egy lábról elrugaszkodás, 

távolugrás nekifutásból. 

30-60 m-es versenyfutás 

állórajtból. 

Sorozatban guruló átfordulások.  

Guruló átfordulás hátra. 

Irányítással: kúszás akadályok 

között, mászás akadályon át. 

Számolás-mérés: térbeli 

tájékozódás. 

 

Társadalmi ismeretek: 

kerékpáros közlekedés 

szabályai. 
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Pad merevítőjén egyensúlyozás. 

A sporteszközök biztonságos 

használata (különös tekintettel a 

balesetmentes közlekedésre), 

egyéni megsegítéssel, egyre 

önállóbban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sorozat, állórajt, méter, időmérés, stopperóra,  

sporteszközök, használat során felmerült fogalmak.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 4. Labdás gyakorlatok 
Órakeret  

35 óra 

Előzetes tudás A tanuló labdával 2-3 pattogtatást végez, egyszerű szabályokat betart. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyre biztosabb labdavezetés és irányítás (kézzel, lábbal). 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Szabályok megértése és 

betartása. 

– Dobások, a labda jellegétől 

függően (helyből, lendületből, 

egy és két kézzel). 

– Legalább 2-3 pattogtatás 

végezni. 

– Egyre biztosabban labdát 

vezetni (kézzel, lábbal). 

Ismeretek 

– Kislabdadobás, hajítás, 

lökés. 

– Átadások. 

– Labdavezetés. 

 

Tevékenységek 

Irányítással: dobóterpeszből 

kidobás, célba dobás, alsó, felső 

dobás. 

Célba dobás: helyből, lendületből. 

Egykezes, kétkezes mellső 

átadások, különböző 

feladathelyzetekben. 

Váltott kézzel járás közben 

akadályok megkerülése, 

labdavezetések. 

Ábrázolás-alakítás: 

manipuláció, 

kézügyesség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Váltott kéz, labdavezetés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 5. Sportjátékok elemei 
Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás A tanuló egyszerű szabályok szerint csoportosan tevékenykedik, játszik. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

1-2 sportjáték szabályos játszása. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Játék közben a szabályok 

minél pontosabb betartása. 

– Kedvenc sporttevékenység 

kiválasztása, mérkőzések 

figyelemmel kísérése, 

szurkolás. 

– Csapatjátékban aktív 

részvétel, a „mérkőzés” és az 

eredmény számontartása, a 

teljesítmény értékelése. 

Ismeretek 

– Kosárlabda. 

– Pingpong. 

– Tollaslabda. 

– Labdarúgás. 

 

Tevékenységek 

Irányítással: alapállás, 

megindulás, megállás, 

labdavezetés, átadás,  

kosárra dobás, védekezés. 

Pingpongozás, átütés, szerválás. 

Szivacslabda ütögetése. 

Labdavezetés, kapura lövés. 

Társadalmi ismeretek: 

szabálykövetés, 

kudarctűrés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kosárpalánk, kapu, gól, kétkezes mellső átadás, félidő, harmad, szerva, 

szerválás. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes  

– a vezényszavakat követni, 

– megállásnál, vonulásnál a megfelelő lábrend érzékelésére, 

– irányítással összetett utánzó gyakorlatokat végezni, törekedni az 

ütemtartásra. 

Ismeri a használt tornaszerek nevét, azok balesetmentes használatát. 

A tanuló képes  

– testtömeghez igazodó erőkifejtésre a gyakorlatok végzésekor, 

– mind hosszabb időtartamban végezni az izomerősítő 

gyakorlatokat, 

– egyensúlyozni változó feltételek között, 

– kitartóan, javuló technikával futni, 

– törekedni az egészséges életmódra és a rendszeres fizikai 

aktivitásra, 

– a megfelelő mozgásmintát követni. 

Adottságainak megfelelő labdás ügyességgel, együttműködési készséggel 

rendelkezik. 

A tanuló képes 

– aktívan részt venni sportjátékokban, 

– labdát vezetni, labdát továbbítani, 

– mérkőzés játszására egyszerűsített szabályok figyelembevételével. 
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8. évfolyam 

 

A tantárgy célja a záró évfolyamokon elsősorban kialakítani a rendszeres mozgás, testedzés, 

és az egészséges életmód iránti igényt, továbbá a mozgásnevelés tantárgy tanítása során 

kialakított és begyakorolt mozgáselemeket és a gimnasztikai alapformájú gyakorlatokat 

rögzíteni, térbeli irányokat, viszonyfogalmakat használni, az alapmozgásokat gyakorolni. 

Az egészséges testi fejlődést biztosítja, a motorikus képességeket fejleszti, a testi 

fejlődés zavarait korrigálja a pedagógus egyéni igényekre alapozott munkája. Az 

évfolyamokon a sportjátékokhoz szükséges elemi és tájékozódási képesség (figyelem) 

fejlesztése, a labda-biztonság növelése tovább folyik, egyéni igényekhez és adottságokhoz 

illesztve, alakítva az ügyességet, erőt, állóképességet, kitartást, edzettséget, bátorságot, 

akaratot. Növekvő elem- és ütemszámú mozgássorok elsajátítása teremt lehetőséget a ritmus 

és sorrend megtartására a mozgásos feladatokban. 

A tantárgy további feladata a sportversenyek elemeinek elsajátíttatása, a sportjátékok 

alapvető játékelemeinek megismertetése, támogatva a tanulók felkészülését az iskolai 

sportversenyekre. 

A tantárgy az erkölcsi nevelésben fontos szerepet játszik a fegyelemre, a szabályok 

betartására törekvéssel, és a csapatjátékokban a győzelem és vereség fegyelmezett 

megélésének az élményével. 

Az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése az önelfogadást, és mások 

tulajdonságainak megismerésével a társaival szembeni toleráns magatartás kialakítását erősíti. 

A testi és lelki egészségre nevelést a rendszeres mozgás iránti természetes igény 

megerősítése, az állóképesség, a kitartás, a mozgáskultúra fejlesztése, az egészséges testi 

fejlődés biztosítása a megfelelő, életkorhoz, testi erőnléthez igazodó mozgáslehetőségek 

kihasználásával támogatja. A testi képességek, izomerő fejlesztése, a magabiztos mozgás és 

egyensúly megerősödése a saját és mások testi épségének megóvását segíti, a másokért vállalt 

felelősség érzésének megismerése, az önkéntességben rejlő lehetőségek a tanuló 

személyiségét építik. 

A tantárgy hozzájárul az együttműködési hajlandóság fejlesztéséhez, a 

feladatvállaláshoz a csoportos mozgásokban, versenyekben. 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia területének fejlődéséhez a reális 

célok kitűzésének és elérésének gyakorlásával, a testi és erőnléti korlátok felismerésével járul 

hozzá. 

A szociális és állampolgári kompetencia erősödése támogatja a másokért vállalt 

felelősséget; a tolerancia fejlesztésével a bizalmas emberi kapcsolatok lehetőségeinek 

bemutatása, a problémamegoldás lehetőségeinek megismertetése és gyakoroltatása lehetséges; 

a segítő magatartás gyakorlásával a tanuló támogatást nyújthat a rászorulóknak. 

Az esztétikai-művészeti tudatosság fejlődéséhez hozzájárul a mozgás utánzása és az 

emberi testi szépségek felismerése, a harmóniára törekvés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Vezényszavakra sorakozási gyakorlatok végzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ütemtartással járások, önálló sorakozás. 
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Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Irányok biztos ismerete, önálló 

sorakozás felszólításra. 

– A gyakorlatok egyre 

pontosabb végrehajtása. 

Ismeretek 

– Sorakozás. 

– Járások. 

– Menetelés. 

– Testfordulatok. 

 

Tevékenységek 

Irányítással sorakozó magasság 

szerint, járás egysoros, kétsoros, 

háromsoros oszlopban. 

Helyben járással igazodás, 

sorbontás, jobb-, baloldal 

érzékelése.  

Nyitódás, záródás, helyben járás, 

jelre elindulás, megállás. 

Sarkon jobbra, balra fordulatok 

vezényszóra. 

Mozgásformák összekötése. 

Ének-zene: 

ritmusváltás. 

 

Környezetismeret: 

térbeli tájékozódás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyit, zár, jobb, bal, magas, alacsony. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Gimnasztikai gyakorlatok 
Órakeret 

45 óra 

Előzetes tudás Egyszerű utasítások elvégzése megfelelő sorrendben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vezényszavak biztos ismerete és követése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Egyszerű utasítások 

megértése. 

– A feladatok sorrendjének 

megtartása. 

– Az alapgyakorlatok végzése 

huzamosabb ideig 

vezényszavak alapján, illetve 

emlékezetből, esetleg 

begyakorolt koreográfiák 

zenére. 

– Tartásjavító gimnasztikai 

gyakorlatok végzése. 

Ismeretek 

– Mozgáselemek 

összekapcsolása. 

– Szakkifejezések 

megértése. 

– Kéziszer- és 

szabadgyakorlatok. 

– Gerincoszlop-erősítő 

gyakorlatok. 

 

Tevékenységek 

Begyakorolt mozgáselemek 

összekapcsolása.  

Helyben futás magas 

Ének-zene: 

ritmuskövetés. 
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térdemeléssel, terpeszállás, 

törzshajlítás, bokaérintés. 

Szalag, babzsák, labda, 

medicinlabda, súlyzó használata. 

Négyütemű gyakorlatok. 

Zenére változó ritmusú 

négyütemű tartásjavító 

gyakorlatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Négy ütem, zenekíséret, terpeszállás, oldalsó középtartás, mellső 

középtartás, magastartás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 3. Képességfejlesztő gyakorlatok, játékos feladatok 
Órakeret 

45 óra 

Előzetes tudás Erőnlétének megfelelő ideig izomerősítő gyakorlatok végzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Has- és hátizom-erősítő gyakorlatok végzése. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Szóbeli utasításokat 

megérteni.  

– Egyre hosszabb ideig végezni 

a tartásjavító és izomerősítő 

gyakorlatokat. 

– A fejlesztést segítő, a 

szabadban is alkalmazható 

sporteszközök használatát 

elsajátítani (helyi 

adottságokra tekintettel). 

Ismeretek 

– Guggolás. 

– Kúszás. 

– Függeszkedés. 

– Távolugrás. 

– Állórajt. Futás. 

– Guruló átfordulás. 

– Kúszás. Mászás. 

– Egyensúlyozó járás. 

– Kerékpár, roller, gördeszka, 

görkorcsolya, korcsolya, 

szánkó használata. 

 

Tevékenységek 

Segítséggel: guggoló járás. 

Kúszás padok között. 

Függeszkedés kötélen vagy 

bordásfalon. 

Egy lábról elrugaszkodás, 

távolugrás nekifutásból. 

30-60 m-es versenyfutás 

állórajtból. 

Sorozatban guruló átfordulások.  

Guruló átfordulás hátra. 

Irányítással: kúszás akadályok 

között, mászás akadályon át. 

Számolás-mérés: térbeli 

tájékozódás. 

 

Társadalmi ismeretek: 

kerékpáros közlekedés 

szabályai. 
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Pad merevítőjén egyensúlyozás. 

A sporteszközök biztonságos 

használata (különös tekintettel a 

balesetmentes közlekedésre), 

egyéni megsegítéssel, egyre 

önállóbban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sorozat, állórajt, méter, időmérés, stopperóra,  

sporteszközök, használat során felmerült fogalmak.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 4. Labdás gyakorlatok 
Órakeret  

35 óra 

Előzetes tudás A tanuló labdával 2-3 pattogtatást végez, egyszerű szabályokat betart. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyre biztosabb labdavezetés és irányítás (kézzel, lábbal). 

Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Szabályok megértése és 

betartása. 

– Dobások, a labda jellegétől 

függően (helyből, lendületből, 

egy és két kézzel). 

– Legalább 2-3 pattogtatás 

végezni. 

– Egyre biztosabban labdát 

vezetni (kézzel, lábbal). 

Ismeretek 

– Kislabdadobás, hajítás, 

lökés. 

– Átadások. 

– Labdavezetés. 

 

Tevékenységek 

Irányítással: dobóterpeszből 

kidobás, célba dobás, alsó, felső 

dobás. 

Célba dobás: helyből, lendületből. 

Egykezes, kétkezes mellső 

átadások, különböző 

feladathelyzetekben. 

Váltott kézzel járás közben 

akadályok megkerülése, 

labdavezetések. 

Ábrázolás-alakítás: 

manipuláció, 

kézügyesség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Váltott kéz, labdavezetés. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 5. Sportjátékok elemei 
Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás A tanuló egyszerű szabályok szerint csoportosan tevékenykedik, játszik. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

1-2 sportjáték szabályos játszása. 



Fejlesztési feladatok Ismeretek – tevékenységek Kapcsolódási pontok 

– Játék közben a szabályok 

minél pontosabb betartása. 

– Kedvenc sporttevékenység 

kiválasztása, mérkőzések 

figyelemmel kísérése, 

szurkolás. 

– Csapatjátékban aktív 

részvétel, a „mérkőzés” és az 

eredmény számontartása, a 

teljesítmény értékelése. 

Ismeretek 

– Kosárlabda. 

– Pingpong. 

– Tollaslabda. 

– Labdarúgás. 

 

Tevékenységek 

Irányítással: alapállás, 

megindulás, megállás, 

labdavezetés, átadás,  

kosárra dobás, védekezés. 

Pingpongozás, átütés, szerválás. 

Szivacslabda ütögetése. 

Labdavezetés, kapura lövés. 

Társadalmi ismeretek: 

szabálykövetés, 

kudarctűrés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kosárpalánk, kapu, gól, kétkezes mellső átadás, félidő, harmad, szerva, 

szerválás. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló képes  

– a vezényszavakat követni, 

– megállásnál, vonulásnál a megfelelő lábrend érzékelésére, 

– irányítással összetett utánzó gyakorlatokat végezni, törekedni az 

ütemtartásra. 

Ismeri a használt tornaszerek nevét, azok balesetmentes használatát. 

A tanuló képes  

– testtömeghez igazodó erőkifejtésre a gyakorlatok végzésekor, 

– mind hosszabb időtartamban végezni az izomerősítő 

gyakorlatokat, 

– egyensúlyozni változó feltételek között, 

– kitartóan, javuló technikával futni, 

– törekedni az egészséges életmódra és a rendszeres fizikai 

aktivitásra, 

– a megfelelő mozgásmintát követni. 

Adottságainak megfelelő labdás ügyességgel, együttműködési készséggel 

rendelkezik. 

A tanuló képes 

– aktívan részt venni sportjátékokban, 

– labdát vezetni, labdát továbbítani, 

– mérkőzés játszására egyszerűsített szabályok figyelembevételével. 
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